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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on luoda poliisille ja poliisiopiskelijoille selkeä tietopa-

ketti tavaraliikenteestä Suomen tieliikenteessä. Kerron opinnäytetyössäni yleisesti tava-

raliikenteestä, tavaraliikenteen kalustosta ja valvonnasta. Lisäksi opinnäytetyöni käsitte-

lee poliisin näkökulmasta valvottavista asioista, kuten esimerkiksi ajoneuvon liikenne-

kelpoisuudesta, kuljettajan ajokunnosta, ajo- ja lepoajoista ja kuorman sidonnasta. Sul-

jin tarkoituksella aihealueen ulkopuolelle muut tavaraliikenteeseen liittyvät valvonta-

alueet, joita ovat meri-, rautatie- ja lentoliikenne, koska halusin keskittyä laajemmin 

yhteen kokonaisuuteen eli tieliikenteessä tapahtuvaan tavaraliikenteeseen. 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja työni loppuun tein erillisen esitteen, jossa esittelin 

tavaraliikenteen kuljettajan asiakirjoja. Poliisina on tärkeää nähdä, miltä eri asiakirjat 

näyttävät ja mitä kaikkea tietoa ne sisältävät. Lisäksi esitteen tarkoituksena on antaa 

tukea tarvittaessa poliisiopiskelijoille, kun he hakevat tietoa tavaraliikenteen asiakirjois-

ta. Monelle poliisille esitteessä olevat asiakirjat ovat tuttuja, mutta joukossa on myös 

poliiseja, jotka eivät ole koskaan nähneet esimerkiksi kuljettajatodistusta. Esitteen tar-

koitus on esitellä asiakirjojen ulkoasua sekä jokaisen asiakirjan merkintäkohteita. Halu-

sin tehdä esitteestä hyvin selkeän ja helposti luettavan, jonka vuoksi asiakirjat on esitel-

ty selkein kuvin ja numeromerkinnöin. Esite on opinnäytetyössäni liitteenä (liite 1) ja 

sen voi halutessaan tulostaa itselleen ohjeistukseksi omaan käyttöön. 

 

Opinnäytetyöni avulla haluan lisätä tietoa ja herättää kiinnostusta Suomen tieliikentees-

sä tapahtuvaa tavaraliikennettä kohtaan. Tavaraliikenteen valvonnan tärkeys kasvaa sitä 

mukaa, mitä enemmän raskas liikenne lisääntyy Suomen teillä. Vaarana on muun muas-

sa harmaan talouden lisääntyminen, kasvavat ympäristöhaitat ja tieliikenneturvallisuu-

den huononeminen ajoneuvojen kunnon tai kuljettajan ajokunnon laiminlyönnin takia. 

Itselläni on noin neljän vuoden kokemus tavaraliikennealalta, ja mielestäni on tärkeää 

nähdä poliisin valvovan myös tavaraliikennettä. Näiden asioiden vuoksi koen opinnäy-

tetyöni aiheen olevan ajankohtainen ja tärkeä.  

 

Haluan antaa erityiskiitoksen ELY-keskuksen lupapäällikkö Pasi Hautalahdelle avusta 

opinnäytetyöni kanssa. 

 

 



4 
 

2 Tavaraliikenne 

 

2.1 Yleistä ja lupavalvonta 

 

Kotimaan tavaraliikenne voidaan jakaa neljään eri osaan: vesi-, rautatie-, tie- ja lentolii-

kenteeseen. 2000-luvun alkupuolella kotimaassa oli kuljetuksia tavaraliikenteessä vuo-

sittain melkein 450 miljoonan tonnin verran, ja vuonna 2008 kuljetukset olivat nousseet 

jopa 470 miljoonaan tonniin saakka. Edellä mainitut painot tonneina tarkoittavat lasta-

tun tavaran kokonaispainoa. Vuoden 2008 jälkeen tavaraliikenteen kuljetukset vähen-

tyivät taloudellisista syistä, eli laman vaikuttavuus heijastui selvästi myös tavaraliiken-

teeseen. Alamäki on jatkunut edelleen ja vastaaviin lukuihin ei olla päästy nousemaan 

ainakaan vielä (Liikennejärjestelmä 2016).  

 

Suomessa tavaraliikenteen harjoittamista säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus (EY) 

1071/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (EY) 1072/2009 ja kansallinen tavaraliiken-

nelaki. Tavaraliikennelailla tarkoitetaan lakia kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 

693/2006 (ELY-keskus 2015).  

 

Pääsääntöisesti tavaraliikennelupaa vaaditaan silloin, kun tavaran kuljettaminen ajoneu-

volla tapahtuu korvausta vastaan. Suomessa tavaraliikennelupia on neljää erityyppistä: 

yhteisölupa (liikennelupa), kotimaan tavaraliikennelupa, traktoriliikennelupa sekä Ah-

venanmaalla erikseen vaadittava liikennelupa.  Näiden neljän luvan lisäksi on olemassa 

kuljettajatodistus. Kuljettajatodistus myönnetään hakemuksesta niille kolmannen maan 

kansalaisille, jotka työskentelevät suomalaisen yhteisöluvan haltijan alaisuudessa. Suo-

messa tavaraliikennelupia myönnetään kerralla viideksi vuodeksi. Lupia myönnetään 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta luonnollisille henkilöille tai oikeushenki-

löille. Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhti-

öt ja osuuskunnat. Ahvenanmaan valtionvirasto myöntää liikennelupia ja sen jäljennök-

siä Ahvenanmaalla toimiville yrityksille (ELY-keskus 2015). 

 

Liikenneluvasta on tarkemmin tämän opinnäytetyön kohdassa 5.5. Kotimaan tavaralii-

kennelupa on ajoneuvokohtainen liikennelupa, joka on ennen 2.10.1999 myönnetty ja 

on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan kaupalliseen tavaraliikenteeseen (Laki kaupallisis-

ta tavarankuljetuksista tiellä 1:2§). Kotimaan tavaraliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan 

kaupallista liikennettä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tällä luvalla 

voi tietyin ehdoin harjoittaa myös Suomen ja Euroopan talousalueen välistä liikennettä. 
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Euroopan talousalueeseen kuuluvat EU-jäsenvaltiot, Norja, Islanti ja Liechtenstein 

(ELY-keskus 2015). 

 

Traktoriliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan liikennettä traktorilla pelkästään Suomes-

sa. Kuten kahdessa aikaisemmassakin luvassa, tälläkään luvalla ei saa harjoittaa liiken-

nettä Ahvenanmaalla (ELY-keskus 2015). 

 

2.2 Kalusto 

 

Ajoneuvolaki (1090/2002) ja asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) sääte-

lee tavaraliikenteessä ajoneuvojen suurimmat sallitut mitat, jotka ovat leveyssuunnassa 

2,60 metriä ja korkeussuunnassa 4,4 metriä (Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4:25 §). 

Korkeussuunnassa mitta ei saa ylittyä ajoneuvon ollessa tyhjänä tai silloin, kun akselin-

nostolaite on yläasennossa. Jos ajoneuvon korkeus kuitenkin ylittää 4,4 metriä, tulee 

kuljettajan ja kuljetuksen suorittajan ottaa selvää kuljetusreitistä mahdollisien esteiden 

tai muiden vastaavien tilanteiden välttämiseksi, joissa ajoneuvolla olisi riski osua esi-

merkiksi yläpuolella oleviin rakenteisiin. Jos edellä mainitut ajoneuvon mitat ylittyvät, 

kyseessä on erikoiskuljetus, johon vaaditaan erillislupa sen suorittamiseksi (SKAL Kus-

tannus Oy 2014, 50, 209). 

 

2.2.1 Pakettiauto (N1-luokka) 

 

Pakettiauto kuuluu ajoneuvoluokkaan N1. Tavaraliikenteessä pakettiautoa käytetään 

tavaran kuljetukseen, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ja ajoneuvo on ra-

kennettu niin, että sitä voidaan käyttää tavaran kuljetuksessa. Esimerkkikuva pakettiau-

tosta kuvassa 1 (SKAL Kustannus Oy 2014, 49). 

 

2.2.2 Kuorma-auto (N2- ja N3-luokka) 

 

Kun ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, yleensä kyseessä on kuor-

ma-auto (kuva 1). Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1256/1992) säätelee 

kuorma-autot N2 ja N3 -ajoneuvoluokkiin. N2 -luokan kuorma-auton kokonaismassa on 

enintään 12 tonnia ja N3 -luokan kuorma-auton kokonaismassa yli 12 tonnia. Kuorma-

auton suurin sallittu pituus on 12 metriä (TRAFI 2016).  
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2.2.3 Puoliperävaunuyhdistelmä 

 

Puoliperävaunuyhdistelmän kokonaismassa on enintään 48 tonnia. Kokonaismassan 

takia vetoautona täytyy olla vähintään 2-akselinen kuorma-auto (kuva 1). Puoliperävau-

nuyhdistelmän suurin sallittu pituus on 16,5 metriä (SKAL Kustannus Oy 2014, 51, 58). 

 

2.2.4 Erilaisia täysperävaunuyhdistelmiä 

 

Täysperävaunuyhdistelmän, joka on kuusiakselinen (kuva 1), suurin sallittu kokonais-

massa on 53 tonnia. Täysperävaunuyhdistelmän, joka on varusteltu kahdeksalla akselilla 

(kuva 1), kokonaismassa on joko 64 tonnia tai 68 tonnia. Kuvassa 1 olevan kahdeksa-

nakselisen täysperävaunuyhdistelmän perävaunussa on punaisella merkitty ajoneuvo 

dolly, joka tarkoittaa apuvaunua. Tällaista yhdistelmää voidaan kutsua myös moduu-

liyhdistelmäksi. Apuvaunu tulee rekisteröidä keskiakseliperävaunuksi ja siinä täytyy 

olla kiinteä vetoaisa. Apuvaunun avulla voidaan puoliperävaunu kytkeä kuorma-auton 

perään (SKAL Kustannus Oy 2014, 50, 60-61). 

 

Seitsemänakselisen täysperävaunuyhdistelmän tai moduuliyhdistelmän (kuva 1) koko-

naismassa saa olla enintään 60 tonnia. Jos seitsemänakselisen yhdistelmän vetoauto, 

perävaunu tai molemmat on otettu käyttöön ennen 1.11.2013, yhdistelmään sovelletaan 

64 tonnin kokonaismassaa (SKAL Kustannus Oy 2014, 60). 

 

Yhdeksänakselisen täysperävaunuyhdistelmän tai moduuliyhdistelmän (kuva 1) suurin 

sallittu kokonaismassa on 69 tai 76 tonnia. Edellytykset 76 tonnin kokonaismassan 

käyttämiseen on, että perävaunun massasta 65% kohdistuu akseleille, joissa on paripyö-

rät (SKAL Kustannus Oy 2014, 61). 
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Kuva 1. Erilaisia ajoneuvoja ja kuljetusyksiköitä (Lähde: Heiskanen 2015, 84, muokattu). 
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3 Tavaraliikenteen valvonta tieliikenteessä 

 

3.1 Valvonnan merkitys 

 

Tavaraliikenteen valvonnan yhteydessä kohtaavat kaksi alan ammattilaista: poliisi ja 

ajoneuvon kuljettaja. Molemmat suorittavat heille määrättyä tehtävää, jonka johdosta 

molempien tulisi ymmärtää ja arvostaa toista. Kun molemmat osapuolet toimivat yhtei-

sen edun mukaisesti, valvontatyö on normaalia, toimivaa ja tarkoituksenmukaista. Ku-

ten muutakin liikennettä, myös raskasta liikennettä poliisin täytyy valvoa tehokkaasti. 

Valvontaa tulee kohdentaa riskeihin, jotka liittyvät raskaan ajoneuvon liikennekelpoi-

suuteen, virheelliseen kuormaukseen, kuljettajan ajotapaan, ajokuntoon ja ajo- ja lepo-

aikoihin. Näiden lisäksi vaarallisten aineiden kuljetukset ja niihin liittyvät riskit tulee 

ottaa huomioon valvonnassa (Kulmala 2008, 15). 

 

Poliisille raskaan liikenteen valvonta on osa liikennevalvonnan kokonaisuutta, jonka 

tavoitteena on turvallinen tieliikenne. Raskaan liikenteen valvonta edellyttää poliisilta 

erityisammattiosaamista ja perehtyneisyyttä enemmän muun muassa laajaan kansalli-

seen ja kansainväliseen lainsäädäntöön verrattuna muuhun liikennevalvontatyöhön. Se 

vaatii paljon itseopiskelun ja kirjojen lukemisen lisäksi taitoa soveltaa lainsäädäntöä 

käytännön valvontatilanteissa (Kulmala 2009, 7-8). 

 

3.1.1 Tavoitteena liikenneturvallisuuden parantaminen 

 

Miksi liikennettä valvotaan ja mikä on valvonnan yhteiskunnallinen merkitys? Liiken-

neturvallisuustyön päätavoitteena on liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentä-

minen. Lisäksi liikenneturvallisuustyön tarkoitus on pyrkiä minimoimaan liikenteen 

kustannukset ja liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat (Piipponen 2005, 47-48). Jos 

poliisi ei valvo liikennettä, kiinnijäämisriski on olematon. Liikennevalvonnalla pyritään 

lisäämään tienkäyttäjien kiinnijäämisriskiä. Yksi tehokas keino nostaa kiinnijäämisris-

kiä on tiedottaa liikennevalvonnasta yleisesti. Liikenteen valvonnan kannalta tehok-

kaimmaksi valvontamuodoksi on osoittautunut näkyvä valvonta. Asianmukainen liiken-

teen valvonta lisää meidän kaikkien turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta (Tolvanen 

2015, 195). Tieliikenteen turvallisuutta halutaan parantaa vuosi vuodelta ja se on otettu 

huomioon sisäisessä turvallisuusohjelmassa. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi 

poliisi suorittaa myös raskaan liikenteen valvontaa. Liikenneturvallisuus ei parane lain-

kaan, elleivät kuljetusketjussa toimivat henkilöt tunne omaa vastuutaan. Vastuu ajo- ja 
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lepoaikojen rikkeistä sekä ylikuormista ja sidontavirheistä ulottuu nykyään myös ratin 

takana toimivan kuljettajan lisäksi myös kuljetuksen tilaajaan, kauppaan ja teollisuuteen 

(Kulmala 2008, 15). 

 

Lisäksi tavaraliikenteessä tapahtuu sekä pienissä että suurissa määrin talousrikollisuutta, 

joten yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna on erittäin tärkeää muun muassa liikenne-

poliisin tehdä yhteistyötä talousrikostutkinnan kanssa. Yhteistyö liikennepoliisin ja ta-

lousrikostutkinnan välillä mahdollistaa harmaan talouden vähentämisen mahdollisim-

man pieneksi Suomessa. Jotta nämä kaikki toteutuisivat, täytyy myös poliisissa asennoi-

tua liikenneturvallisuustyöhön perusteellisemmin. Sakko- ja suoriteperusteisesta liiken-

nevalvonnasta täytyy siirtyä turvallisuuspainotteisempaan valvontatyöhön, koska on 

järkevämpää ennalta estää vaarallinen käyttäytyminen liikenteessä, kuin onnettomuuk-

sien jälkiselvittäminen (Kulmala 2008, 15). Valvonnan tarkoituksena on pyrkiä myös 

varmistamaan kilpailuedellytysten tasapuolinen toteutuminen ja varmistamaan lainmu-

kaisten verojen maksu. Lisäksi tarkoituksena on valvoa henkilöiden oikeutta oleskella ja 

työskennellä EU:n alueella (Poliisi.fi). 

 

3.2 Valvontaviranomaiset ja toimivaltuudet 

 

Tieliikenteenvalvonnassa keskeisimmät toimivaltuudet määräytyvät tieliikenne-

lain(TLL) ja ajoneuvolain (ANL) mukaan. Tieliikennelainsäädäntöä sovelletaan kaikilla 

yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä. Poliisin tehtävät on lueteltu poliisilaissa, joka 

antaa toimivaltuuden poliisin suorittaa määrättyjä tehtäviä. Ensisijaisesti poliisin tehtävä 

on valvoa tieliikennettä, mutta tullilla ja rajavartiolaitoksella on vielä erityislainsäädän-

töjä, jotka antavat myös toimivaltuuksia valvoa tieliikennettä. Tieliikennelaista (7:93§) 

tulevat poliisille toimivaltuudet muun muassa pysäyttää ajoneuvo tiellä (Kulmala 2008, 

289). Tullin tehtävänä on muun muassa valvoa kansainvälistä tavaraliikennettä. Toimi-

valtuudet tullille valvontatoimenpiteiden suorittamiseen tulee tullilaista (TL). Tullivi-

ranomaisella on tullilain 13 pykälän mukaan oikeus pysäyttää ja tarkastaa kulkuneuvo ja 

samalla saada kaikki tarpeelliset kulkuneuvoa ja kuljetusta koskevat asiakirjat ja tiedot. 

(Tullilaki 13 §). 

 

Rajavartiolaitos valvoo myös liikennettä käyttäen rajavartiolain mukaisia toimivaltuuk-

sia. Rajavartiolain (15.7.2005/578) 38 §:n mukaan rajavartiomiehellä on oikeus määrätä 

kulkuneuvo pysäytettäväksi, siirrettäväksi tai siirtää kulkuneuvo sekä ohjata liikennettä 

(Rajavartiolaki 38 §). Tieliikennelain 7 luvun 97 §:n mukaisesti myös rajavartiomiehellä 
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on oikeus tarkistaa tieliikennelain 7 luvun 93 §:n sisältämä moottorikäyttöisen ajoneu-

von kunto, varusteiden ja kuormituksen tarkastamiseksi annetut määräykset sekä ajo-

neuvon liikennekelpoisuus (Tieliikennelaki 7:93 §, 7:97 §). 

 

Poliisi-, tulli- tai rajamiehen antaman pysäytysmerkin noudattamatta jättäminen on ran-

gaistava teko. Jos ajoneuvon kuljettaja ei ymmärrettävän syyn takia huomaa pysäytys-

merkkiä eikä aiheuta muuta vaaraa sillä, on kysymyksessä tieliikennelain 103 §:n mu-

kainen liikennerikkomus. Esimerkiksi kirkas auringonpaiste voi häikäistä sen verran, 

ettei kuljettaja välttämättä pysty näkemään kunnolla punaista pysäytysvaloa, jolloin 

kuljettajalle voidaan antaa suullinen huomautus liikennerikkomuksen sijaan. Jos ajo-

neuvon kuljettaja aiheuttaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, silloin kyseessä on 

rikoslain 23:1 §:n mukaan liikenneturvallisuuden vaarantaminen tai jopa rikoslain 

23:2§:n mukaan törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen (Kulmala 2008, 22). 

 

Ajoneuvolain 9 luvun mukaan poliisi, tulli- ja rajamiehillä on oikeus suorittaa teknisiä 

tienvarsitarkastuksia. Tienvarsitarkastuksissa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin 

merkityt tiedot siltä osin kuin se vaikuttaa liikenneturvallisuuteen (Kulmala 2008, 289). 

 

4 Valvottavia asioita poliisin näkökulmasta 

 

4.1 Ajoneuvon liikennekelpoisuuden valvonta 

 

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden val-

vonnasta koskee ajoneuvolain (1090/2002) mukaisia ajoneuvojen määräaikaiskatsastuk-

sia, valvontakatsastuksia ja teknisiä tienvarsitarkastuksia. Tieliikenteessä käytettävien 

ajoneuvojen tulee olla pääsääntöisesti rekisteröity ja katsastettu säännösten mukaisesti. 

Ajoneuvolaissa ja valtioneuvoston asetuksissa säädetään tieliikenteessä olevien ajoneu-

vojen rekisteröinnistä ja katsastamisesta. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät 

lainpykälät ovat erillään edellä mainituista laeista ja asetuksista. Ajoneuvo, jota käyte-

tään vaarallisten aineiden kuljettamiseen, tarvitsee VAK/ADR -hyväksynnän ja -

katsastuksen, joista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vaarallisten 

aineiden kuljettamisesta tiellä (SKAL Kustannus Oy 2014, 171). 
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4.1.1 Rekisteröintivelvollisuus 

 

Ajoneuvolaissa säädetty rekisteröintivelvollisuus edellyttää sitä, että moottorikäyttöises-

tä ajoneuvosta ja ajoneuvoon kytkettäväksi soveltuvasta perävaunusta on tehtävä rekis-

teri-ilmoitus rekisteröinnin suorittajalle. Suomessa rekisteröinnin suorittajia ovat liiken-

teen turvallisuusvirasto Trafin lisäksi yritykset, kuten vakuutusyhtiöt, autoliikkeet ja 

katsastuksen suorittajat. Niiden pitää tehdä sopimus Trafin kanssa toimiakseen rekiste-

röinnin suorittajina. Rekisteröintivelvollisuus ei koske kaikkia ajoneuvoja. Velvollisuu-

den ulkopuolelle jäävät ajoneuvot, joita käytetään vain yleiseltä liikenteeltä eristetyllä 

työmaalla, kuten varasto-, satama-, tehdas-, kilpailu- tai muulla vastaavaan tarkoituk-

seen tarkoitetulla alueella. Lisäksi rekisteröintivelvollisuus ei koske moottorityökoneita, 

jotka on tehty ja varusteltu sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai tienpitoon, eikä 

myöskään traktoria ja moottorityökonetta, jotka ovat tarkoitettuja ohjattavaksi kävellen 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 171).  

 

4.1.2 Katsastuslajit 

 

Suomessa on käytössä seuraavia katsastuslajeja: rekisteröintikatsastus, kytkentäkatsas-

tus, muutoskatsastus, määräaikaiskatsastus ja valvontakatsastus. Jos ajoneuvo tuodaan 

ulkomailta Suomeen, silloin ajoneuvolle täytyy suorittaa rekisteröintikatsastus tai yksit-

täishyväksyntä. 

 

4.1.3 Rekisteröintikatsastus ja yksittäishyväksyntä 

 

Rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä tarkastetaan koko ajoneuvo vaa-

timuksien osalta sekä merkitään ja luokitellaan ajoneuvon tekniset tiedot ajoneuvolii-

kenteen tietojärjestelmään (ATJ). Yksittäishyväksyntä suoritetaan uusille M-, N- ja O-

luokkien ajoneuvoille, joita ei ole jo hyväksytty valmiiksi valmistuttuaan (SKAL Kus-

tannus Oy 2014, 175). M-luokan ajoneuvoihin kuuluvat henkilöautot ja linja-autot. N-

luokan ajoneuvoihin kuuluvat pakettiautot ja kuorma-autot. O-luokan ajoneuvoihin kuu-

luvat auton tai muun moottorikäyttöisen ajoneuvon perään laitettavat hinattavat laitteet, 

jotka eivät ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen eikä matkailuun 

(TRAFI 2016). Rekisteröintikatsastuksen yhteydessä tulee esittää vaatimustenmukai-

suustodistus tai selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä sekä tyyppirekisteriote. Jos ajo-

neuvoa ei ole tyyppihyväksytty tai rekisteröity aikaisemmin lainkaan, tulee katsastuk-

sessa esittää ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan antama todistus ajoneuvon tek-
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nisistä tiedoista. Näitä ovat esimerkiksi sallittu kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat 

massat (SKAL Kustannus Oy 2014, 176). 

 

4.1.4 Kytkentäkatsastus 

 

Kytkentäkatsastuksella tarkoitetaan kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa tarkastusta, 

jossa tarkastetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkentä. Kytkentä-

katsastuksesta säädetään asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992. Auton ja 

siihen kytkettävä perävaunu on käytettävä kytkentäkatsastuksessa, jos kyseessä on eri-

koiskuljetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä. Kytkentäkatsastus tulee suorittaa 

myös silloin, jos kuorma-autoon kytketään erikoiskuljetukseksi katsottava hinattava 

laite siten, että koko yhdistelmän pituus ylittää 22 metriä (TRAFI 2015). Kytkentäkat-

sastuksen yhteydessä suoritetaan myös tarkastus kytkentälaitteiden kestävyydestä ja sen 

tarkoituksenmukaisuudesta sekä mitataan mittoja ja kääntyvyyttä. Kytkentäkatsastuk-

sessa määrätään koko yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja samalla määrätään, 

miten kokonaismassa jaetaan ajoneuvojen kesken (SKAL Kustannus Oy 2014, 176). 

 

4.1.5 Muutoskatsastus 

 

Muutoskatsastus tulee suorittaa ajoneuvolle silloin, jos sen rakennetta on muutettu siten, 

että aikaisempia rekisteriin merkittyjen tietojen pitää muuttaa. Seuraavat muutokset vaa-

tivat muutoskatsastuksessa käynnin:  

 ajoneuvon luokan muuttaminen 

 ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassan muuttaminen 

 yhdistelmän akselimassan muuttaminen 

 ajoneuvon ulkomittojen, akseliston tai korirakenteen muuttaminen 

 henkilöpaikkaluku muuttuu ajoneuvossa 

 kuorma-autoon lisätään, muutetaan tai siitä poistetaan perävaunun vetolaitteet 

 perävaunuun asennetaan vetokytkin toisen perävaunun vetämistä varten 

 ajoneuvoon asennetaan iskutilavuudeltaan moottori, joka poikkeaa alkuperäisestä 

tai ajoneuvon pakokaasujen puhdistusjärjestelmää muutetaan 

 ajoneuvon laitteita tai varusteita muutetaan, lisätään tai muokataan siten, että sil-

lä on vaikutusta liikenneturvallisuuteen 

 traktori muutetaan siten, että tarkoituksena on käyttää sitä liikennetraktorina 

 ajoneuvoa ruvetaan käyttämään vaarallisten aineiden kuljetuksiin 

 ajoneuvo muutetaan siten, että tarkoituksena on käyttää sitä kuljettajaopetuksessa 

 ajoneuvon verovapauden tai veron alennuksen ehdot eivät ole enää voimassa 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 176-177). 

 

Kun muutoskatsastus on suoritettu, katsastustoimipaikka ilmoittaa kaikki rekisteritie-

doissa tapahtuneet muutokset ajoneuvorekisteriin. Ajoneuvon omistajalle annetaan 
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myös uusien tietojen mukainen uusi rekisteröintitodistus. Lisäksi ajoneuvon omistajan 

tulee muistaa, että jos hänen ajoneuvonsa on hyväksytty tyyppihyväksyntädirektiivin 

(2007/46/EY) mukaisesti ja ajoneuvoa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta hyväk-

syntädirektiivien vaatimuksiin, tulee ajoneuvolle suorittaa uusi tyyppihyväksyntä 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 177). 

 

4.1.6 Määräaikaiskatsastus 

 

Määräaikaiskatsastuksella tarkoitetaan ajoneuvolle määräajoin suoritettavaa katsastusta, 

jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja ajoneuvon rekisteriin merkityt tiedot. Lisäksi 

määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvo on liikennekäyttöön turvallinen, 

ja se, että pysyvätkö ajoneuvon päästömittaukset sallittujen rajojen sisäpuolella. Tämän 

lisäksi määräaikaiskatsastuksessa otetaan huomioon ajoneuvon verojen ja maksujen 

suorittamiset. Jos määräaikaiskatsastuksesta tulee määrättyjä korjauskehotuksia, tallen-

tuvat ne suoraan ajoneuvotietojärjestelmään ja sitä kautta tulostuvat myös asiakkaan 

katsastustodistuskappaleeseen. Kun määrätyt korjauskehotukset on korjattu, poistuvat 

ne automaattisesti järjestelmästä seuraavassa määräaikaiskatsastuksen yhteydessä 

(TRAFI 2016). Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen aikana katsastuksen suorittaja täyt-

tää tarkastuskorttia, johon merkitään kaikki mahdolliset katsastuksessa ilmenevät viat ja 

puutteet, jotka ilmenevät määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Kyseiseen tarkastuskort-

tiin tulee myös merkintä, onko ajoneuvon määräaikaiskatsastus hyväksytty, hylätty tai 

keskeytetty. Katsastuksen jälkeen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen tehdään merkintä 

katsastuksesta ja samalla määrätään mahdollisien vikojen ja puutteiden korjaamisesta 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 177). 

 

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin erikoisautot ja perävaunut sekä kuorma- ja linja-

autot, taksit ja sairasautot katsastetaan käyttöönottopäivästä vuoden kuluttua ja sen jäl-

keen vuosittain. Perävaunut, joiden kokonaismassa on yli 750 kg, mutta enintään 3500 

kg, tulee katsastaa käyttöönottovuoden jälkeen kahden vuoden kuluttua ja sen jälkeen 

kahden vuoden välein. Määräaikaiskatsastus ei koske hinattavia laitteita eikä perävaunu-

ja, joiden kokonaismassa on enintään 750 kg. Pääsääntöisesti ajoneuvo on katsastettava 

viimeistään vastaavana päivänä, kun rekisteröintitodistukseen merkitty käyttöönottopäi-

vä. Linja-autot, kuorma-autot, kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin erikoisautot ja koko-

naismassaltaan myös yli 3,5 tonnin perävaunut voi suorittaa katsastuksen aikaisintaan 

kuusi kuukautta ennen käyttöönottopäivää. Jos käyttöönottopäivää ei ole merkitty ajo-
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neuvon rekisteröintitodistukseen, tulee vuosikatsastusajankohtaa määrittäessä katsoa 

rekisteritunnuksen viimeistä numeroa. Esimerkiksi jos käyttöönottopäivää ei ole merkit-

ty ajoneuvon rekisteröintitodistukseen ja rekisteritunnuksen viimeinen numero päättyy 

numeroon 1, määräytyy kyseisen ajoneuvon käyttöönottokuukaudeksi tammikuun vii-

meinen päivä. Jos rekisteritunnuksen viimeinen numero päättyy numeroon 2, tulee ky-

seeseen helmikuun viimeinen päivä ja niin edelleen (SKAL Kustannus Oy 2014, 177-

178). 

 

4.1.7 Jälkitarkastus 

 

Määräaikaiskatsastuksessa hylätty ajoneuvo tulee esittää kuukauden kuluessa jälkitar-

kastukseen tai uuteen katsastukseen kahden kuukauden kuluessa hylkäämisestä. Mikäli 

ajoneuvoa ei ole määrätty ajokieltoon, ajoaikaa on katsastusajan loppuun saakka. Ajo-

kiellossa olevaa ajoneuvoa ei saa käyttää tieliikenteessä lainkaan. Katsastustoimipaikka 

voi antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamisen esimerkiksi lähimpään 

korjaamoon, jossa voidaan suorittaa vikojen tai puutteiden korjaukset ja sieltä takaisin 

samaan katsastustoimipisteeseen uudelleen katsastettavaksi. Kun viat tai puutteet on 

korjattu ja ajoneuvo on jälkitarkastuksessa tai uudessa katsastuksessa hyväksytty, saa 

ajoneuvoa käyttää siitä eteenpäin tieliikenteessä. Ajokieltoa koskeva merkintä kirjataan 

rekisteröintitodistukseen ja asiasta ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin (SKAL Kustannus 

Oy 2014, 179). 

 

Jälkitarkastuksella tarkoitetaan sitä, että jos ajoneuvo hylätään katsastuksessa, tulee ajo-

neuvolle suorittaa kuukauden kuluessa katsastuksesta jälkitarkastus samalla katsastus-

asemalla, jossa katsastus suoritettiin. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan ne viat ja puutteet, 

jotka merkittiin katsastuksen yhteydessä korjattaviksi. Jos jälkitarkastusta ei suoriteta 

samalla katsastusasemalla, jossa katsastus suoritettiin, katsastus suoritetaan kokonaan 

uudelleen. Katsastus suoritetaan uudelleen myös niissä tapauksissa, joissa ajoneuvoa ei 

ole jälkitarkastettu kuukauden sisällä (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien 

ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 2§, 13§). 
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4.1.8 Valvontakatsastus 

 

Valvontakatsastukseen määräämisestä säädetään ajoneuvolaissa (85§). Poliisimies, tul-

limies tai rajavartiomies voi määrätä ajoneuvon valvontakatsastettavaksi, jos ajoneuvon 

vaatimustenmukaisuudessa, yleisessä kunnossa tai erityisesti jarruissa on havaittu sellai-

sia vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle tai olla riski liikenne-

turvallisuudelle. Valvontakatsastuksen kohtuulliset kulut korvaa liikenteen turvallisuus-

virasto katsastustoimipisteelle, jos ajoneuvossa ei ole katsastuksen tai tienvarsitarkas-

tuksen yhteydessä todettu olevan vikaa tai puutteita. Ajoneuvoa ei saa käyttää tieliiken-

teessä, jos ajoneuvoa ei ole käytetty valvontakatsastuksessa poliisimiehen, tullimiehen 

tai rajavartiomiehen määräämässä ajassa. Ajoneuvoa saa käyttää tieliikenteessä heti, 

kun määrätty valvontakatsastus on suoritettu hyväksytysti läpi. Poliisimies, tullimies tai 

rajavartiomies voi määrätä ajoneuvon valvontakatsastettavaksi rekisteröintikatsastuksen 

laajuudessa, jos he katsovat sen tarpeelliseksi. Valvontakatsastuksen voi myös määrätä 

niille ajoneuvoille, jotka on Ahvenenmaalla tai ulkomailla rekisteröity tai käyttöönotettu 

(Ajoneuvolaki 10:85§). 

 

4.2 Kuljettajan ajokunto 

 

Tieliikennelaissa (63§) määrätään, että ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, 

vian, vamman tai väsymyksen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen 

vaadittavat edellytykset (Tieliikennelaki 63 §). 

 

Pakkokeinolain 9 luvun 2 pykälässä määritetään, että liikenteen turvallisuusviraston 

liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä, poliisilla, tulli- sekä rajavartiomie-

hellä on tehtävän yhteydessä oikeus moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan ajokun-

non tarkistamiseen. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan tai muussa rikoslain 23 

luvussa toimivan henkilön voivat aiemmin mainitut viranomaiset määrätä kokeeseen, 

joka tehdään mahdollisen nauttiman alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi 

(Pakkokeinolaki 9:2 §). 

 

Ajokorttilain (386/2011) 3 luvun 20 §:n mukaan, jos on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden 

haltija enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää 

kykene kuljettamaan turvallisesti ajoneuvoa, poliisi voi määrätä kuljettajan määräajassa 

toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä. 
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Poliisi voi myös määrätä henkilön toimittamaan todistuksen ajonäytteestä tai uudesta 

ajokokeesta (Ajokorttilaki 3:20§). 

 

Liikennevalvonnan yhteydessä poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan näkökyvyn 

tarkastukseen, jossa tarkastetaan näkökyvylle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tä-

män tarkastuksen saa tehdä vain siten ja sellaisella menetelmällä, ettei siitä aiheudu tut-

kittavana olevalle kohdehenkilölle tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa. Tällaisen tarkas-

tuksen sijaan ajoneuvon kuljettaja voi poliisin antamassa määräajassa toimittaa myös 

lääkärilausunnon tai optikon lausunnon näkökyvyn asetettujen vaatimusten täyttymises-

tä (Ajokorttilaki 3:20§).  

 

4.3 Ajo- ja lepoajat 

 

Ajo- ja lepoaikasäädökset perustuvat Euroopan Parlamentin ja neuvoston (EY) tehtyyn 

ajo- ja lepoaika-asetukseen sekä ajopiirturiasetuksen numeroihin 561/2006 ja 3821/85. 

Nämä molemmat asetukset ovat voimassa koko EU:n alueella. Ajo- ja lepoaika-

asetuksissa on määritelty ajoneuvon kuljettajalle pisin yhtämittainen ajoaika, taukojen 

minimimäärä, pisin päivittäinen ajoaika sekä vuorokausi- ja viikkolepoajat. Lisäksi ase-

tuksista löytyy myös säädetyt maksimiajoajat kalenteriviikolla ja kahdelle peräkkäiselle 

kalenteriviikolle (SKAL Kustannus Oy 2014, 134). 

 

Ajo- ja lepoaikasäädökset tulevat lähtökohtaisesti voimaan heti, jos kyseessä on henki-

löiden ja tavaroiden kuljettaminen tieliikenteessä seuraavilla moottorikäyttöisillä ajo-

neuvoilla: 

 kuorma-autot (kokonaismassa yli 7,5 tonnia) ja ajoneuvoyhdistelmät 

 linja-autot, jotka ovat rakennettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja 

mukaan luettuna 

 pakettiautot ja henkilöautot, jos vetoauton ja siihen kytketyn perävaunun suurin 

sallittu kokonaismassa ylittää 3.5 tonnia 

 liikennetraktorit perävaunulla 

 traktorit perävaunulla, jos perävaunun kytkentämassa on yli 10 tonnia, mutta ei 

kuitenkaan ne maatalouden kuljetukset, joissa voidaan käyttää polttoöljyä päi-

vämaksua maksamatta 

 (SKAL Kustannus Oy 2014, 134) 

 

Ajo- ja lepoaikasäädöksistä vapautettuja ovat seuraavat kuljetukset: 

 säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikenne-

reitin pituus on enintään 50 kilometriä 

 ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h 
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 puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vas-

taavien laitosten ajoneuvot 

 hälytys- ja pelastusajoneuvot mukaan lukien myös humanitaarisen avun kuljet-

tamiseen muuten kuin kaupallisesti käytettävät ajoneuvot 

 sairaanhoidon erikoisajoneuvot 

 hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden 

asemapaikasta 

 tekniikan kehittämiseen sekä korjausten ja kunnossapidon testaamiseen tarvitta-

vat ajoneuvot 

 ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai -yhdistelmät, joiden 

suurin sallittu kokonaismassa on enintään 7,5 tonnia 

 museoajoneuvot, joita ei käytetä kaupallisiin tavan tai henkilöiden kuljetuksiin 

 ajoneuvot, jotka ovat tarkoitettu postin jakamiseen ja ovat kokonaismassaltaan 

enintään 7,5 tonnin painoisia 

 ajoneuvot, joita käytetään sellaisten tavaroiden tai laitteiden kuljetukseen, joita 

kuljettaja itse tarvitsee työssään 

 maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yri-

tyksen käyttämät ajoneuvot 

 ajoneuvot, joita käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2300 neliökilo-

metrin suuruisella saarella 

 ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi tarkoitettuja ajo-

opetusajoneuvoja 

 ajoneuvot, joita käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, kaasu-, vesi- ja säh-

kölaitoksen toiminnassa 

 ajoneuvot, joita käytetään maanteiden valvonnassa ja kunnossapidossa 

 ajoneuvot, joita käytetään talousjätteiden keräämiseen 

 ajoneuvot, joita käytetään televisio- ja radiolähetyksissä 

 ajoneuvot, joissa on 10-17 paikkaa ja sitä ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen 

 ajoneuvot, jotka ovat tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta 

 ajoneuvot, jotka kuljettavat rahaa tai arvoesineitä 

 ajoneuvot, joita käytetään eläinjätteiden kuljetukseen 

 sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvot 

 ajoneuvot, joita käytetään eläinten kuljetukseen maatilalta paikalliseen teurasta-

moon 50 kilometrin säteellä maatilalta 

 ajoneuvot, joita käytetään satamissa, terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 135-137). 

 

Tavaraliikenteen kuljettaja saa tieliikenteessä ajaa yhtämittaisesti 4,5 tuntia. Jos neljän 

ja puolen tunnin ajoaika täyttyy, on kuljettajan pidettävä vähintään 45 minuutin tauko. 

Tauko on mahdollista myös korvata siten, että ensimmäiseksi käyttää vähintään 15 mi-

nuuttia taukoaikaa, jonka jälkeen seuraa vähintään 30 minuutin tauko. Tauot tulee sijoit-

taa niin, että 4,5 tunnin ajoaikaa kohti kokonaistaukoaika 45 minuuttia tulee täyteen. 

Järjestys tauoissa pitää olla 15 minuuttia ensimmäisenä ja 30 minuuttia jälkimmäisenä. 

Esimerkiksi kuljettaja voi ajaa ensin 2,5 tuntia putkeen, jonka jälkeen pitää 15 minuutin 

tauon. Tauon jälkeen jatkaa kuljettamista 2 tuntia, jonka jälkeen pitää 30 minuutin tau-
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on. Kuljettaja ei saa tehdä muuta työtä taukojen aikana, esimerkiksi kuorman purkamis-

ta tai lastaamista. Katso lisää kuvasta 2 esimerkkejä ajo- ja lepoaikojen soveltamisesta 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 139).  

 

Kuva 2. Esimerkkejä ajo- ja lepoaikojen soveltamisesta (Lähde: SKAL Kustannus Oy 2014, 

149). 

Vuorokauden aikana kuljettajan ajoaika saa olla enintään 9 tuntia kahden vuorokautisen 

lepoajan tai vuorokautisen lepoajan ja viikoittaisen lepoajan välillä. Vuorokautista ajo-

aikaa voi kahdesti pidentää 10 tuntiin kalenteriviikon aikana. Vuorokautinen lepoaika 

on 11 tuntia ja kuljettajan täytyy pitää jokaista 24 tunnin jaksoa kohti vähintään 11 tun-

nin yhtäjaksoinen vuorokautinen lepoaika. Tämä 24 tunnin jakso alkaa työn alkaessa 

vuorokausi- tai viikkolevon jälkeen. Esimerkiksi kuljettaja on viettämässä 11 tunnin 

vuorokautista lepoaikaa, jonka jälkeen hän ajaa 9 tai 10 tuntia ja tämän jälkeen hänen 

täytyy pitää jälleen 11 tunnin lepoaika.  Tätä 11 tunnin vuorokautista lepoaikaa voidaan 

lyhentää 9 tunnin yhtäjaksoiseksi lepoajaksi maksimissaan kolme kertaa yhden viikon 

aikana. Vuorokautinen 11 tunnin lepoaikakin (kuva 3) voidaan pitää kahdessa eri jak-

sossa, joista ensimmäisen jakson on oltava yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia ja 

jälkimmäinen vähintään yhdeksän tuntia (SKAL Kustannus Oy 2014, 139). 
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Kuva 3. Esimerkkejä vuorokautisesta lepoajasta (Lähde: SKAL Kustannus Oy 2014, 139, muo-

kattu). 

 

Työmatkat asemapaikalle, jossa ajoneuvot sijaitsevat voi suorittaa vuorokausi- tai viik-

kolevon aikana. Jos kuljettajan ajoneuvo sijaitsee muualla kuin kotona tai ajoneuvon 

asemapaikalla, matka ajoneuvon luokse ja sieltä takaisin voidaan laskea vapaa-ajaksi tai 

tauoksi silloin, kun kuljettaja käyttää lauttaa tai junaa, jossa on käytettävissä vuode tai 

makuusija. Se aika, jonka kuljettaja käyttää matkaan ajoneuvon luo tai luota, kun ajo-

neuvo ei ole kuljettajan kotona eikä työnantajan toimipisteessä, lasketaan ”muuksi työk-

si” (SKAL Kustannus Oy 2014, 140). 

 

Viikoittaisen ja kaksiviikkoisen jakson ajoaika määräytyy siten, että yhdessä kalenteri-

viikossa saa olla enintään 56 tuntia ajoaikaa ja kaksiviikkoisen jakson aikana yhteenlas-

kettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia. Kuvassa 4 on kaavio enimmäismäärä viikoit-

taisen ja kaksiviikkoisen jakson ajoajoista (SKAL Kustannus Oy 2014, 140). 

 

Kuva 4. Viikoittainen ja kaksiviikkojakson ajoaika (Lähde: SKAL Kustannus Oy 2014, 140). 
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Viikoittaisella lepoajalla tarkoitetaan sitä, että kuljettajan on pidettävä kahden peräkkäi-

sen viikon aikana vähintään kaksi 45 tunnin kestävää lepoaikaa. Viikoittaisen lepoajan 

tulee alkaa viimeistään silloin, kun on kulunut kuusi 24 tunnin jaksoa edellisen viikoit-

taisen lepoajan päättymisestä.  Viikoittaista lepoaikaa voidaan myös soveltaa siten, että 

esimerkiksi ensimmäinen lepoaika on 45 tuntia ja toinen on lyhennetty 24 tuntiin. Ly-

hennetty viikoittainen lepoaika on korvattava yhtäjaksoisella vastaavalla vapaa-ajalla 

ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua. Kuljettajalla on mahdolli-

suus pitää vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt viikoittaiset lepoajat ajoneuvossaan, jos 

lepoajat pidetään muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, ajoneuvossa on nuk-

kumismahdollisuudet ja ajoneuvo on pysäköitynä (SKAL Kustannus Oy 2014, 140-

141). 

 

Ajoneuvon kuljettajalla on mahdollisuus poiketa vähimmäislepo- ja enimmäisajoajoista, 

jos hän on etsimässä hyvää pysähdyspaikkaa, jossa hän voi tarkistaa ajoneuvon tai 

kuorman turvallisuuden, edellyttäen että liikenneturvallisuutta ei ole vaarannettu. Kul-

jettajalla ei ole oikeutta poiketa vähimmäislepo- ja enimmäisajoajoista sellaisten syiden 

johdosta, jotka kuljettaja on tiennyt jo ennen ajoon lähtemistä. Nämä poikkeustapaukset 

koskevat vain sellaisia tapauksia, jotka tulevat yllättäen ja joihin kuljettaja ei ole huolel-

lisellakaan valmistautumisella pystynyt varautumaan ennalta. Tällaisia poikkeustapauk-

sia ovat esimerkiksi suurliikenneonnettomuudet, äärimmäiset sääolot, kiertotiejärjestelyt 

ja pysäköintipaikan puute. Esimerkki: kuljettaja huomaa muutamia kilometrejä ennen 

kuin hän olisi jäämässä vuorokausilevolle, että hänen ajoneuvostaan on rengas puhjen-

nut. Kuljettaja joutuu vaihtamaan renkaan ja näin ollen ei pääse aloittamaan vuorokausi-

lepoa ajoissa. Tämä poikkeustapaus ei ole ajo- ja lepoaikamääräysten rikkomista, mutta 

kuljettajan velvollisuus on merkitä poikkeustapauksen takia ylimenevän ajoajan syyt 

joko piirturikiekon toiselle puolelle, piirturista tulevaan tulosteeseen tai hänen työvuoro-

listaansa viimeistään silloin, kun on saapunut pysähdyspaikkaan. Lisäksi kuljettajalla 

olla mukana digipiirturikortti, jos sellaisen omistaa sekä piirturikiekot kuluvalta päivältä 

ja edellisten 28 kalenteripäivän ajalta (SKAL Kustannus Oy 2014, 141-143).  

 

4.4 Kuorma 

 

Tieliikennelain (12.12.2014 / 1043) mukaan ajoneuvo täytyy kuormata siten, ettei 

kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, 



21 
 

pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa eikä synnyttää tarpee-

tonta melua (Tieliikennelaki 6:87§).  

 

Ennen ajoon lähtemistä, kuljettajan tulee varmistaa, että ajoneuvo on säädösten mukai-

sesti kuormattu. Tämän lisäksi kuljettajan vastuulla on varmistaa se, että ajon aikana 

kuorman sijoittelu ja kiinnitys ovat tieliikennelain 6:87§:n mukaisesti. Ajoneuvon kul-

jettajalla on myös vastuu siitä, että kuljetuksessa käytetään sellaista ajoneuvoa, jossa on 

tavanomaiset välineet kuorman sitomista varten ja että ajoneuvo turvallisuusnäkökul-

masta soveltuu kuljetustehtävään (Tieliikennelaki 6:87a§). Ajoneuvon kuorma täytyy 

sijoittaa kuormatilaan siten, että paino jakaantuu mahdollisimman tasaisesti. Kuorma 

täytyy aina mahdollisuuksien mukaan tukea kuormatilan etupäätyä vasten. Kuormatilas-

sa oleva kuorma ei saa liikkua siten, että se voi aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. 

Jotta kuorma ei liikkuisi kuormatilassa, tulee ajoneuvon kuljettajan varmistaa kuorman 

sidonta. Pitää muistaa, että kuorman varmistamiseen käytettävä verkko tai kuormapeite 

on kiinnitettävä siten, ettei ilmavirta voi irrottaa sitä (Liikenneministeriön päätös ajo-

neuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä 4:12-13§). 

Kuorman sitominen on suoritettava turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sitomisväli-

ne, joka estää kuorman liikkumisen eteenpäin on oltava mahdollisimman vaakasuorassa. 

Sitomisvälinettä ei saa sitoa niin, että se on ajoneuvon tai kuorman terävää reunaa vas-

ten ja mahdollisuuksien mukaan sitomisväline on suojattava. Lisäksi sitomisväline on 

sidottava siten, ettei se lisää ajoneuvon leveyttä. Kuorma on sidottava niin, että jos yk-

sittäinen side- tai kuormakiinnitin irtoaa, löystyy tai vaurioituu, niin se ei saa heikentää 

kuorman sidontaa. Tarvittaessa sitomisvälineiden jännitteiden kireys tulee tarkastaa 

myös kuljetuksen aikana (Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, 

kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä 4:16§). 

 

4.5 Kantavuus 

 

Kuorma-autojen, puoli- ja täysperävaunuyhdistelmien kantavuus kertoo, kuinka paljon 

kuormaa voidaan lastata kyytiin siten, että ei ylitetä rekisteriin merkittyjä sallittuja ko-

konaismassoja. Kantavuus voidaan laskea kuorma-auton osalta kokonaismassan ja 

omamassan erotuksena seuraavasti: esimerkiksi kuvan 5. osoittaman kuorma-auton ko-

konaismassa on 26 tonnia ja rekisteriin on ilmoitettu kuorma-auton omamassaksi 11 

tonnia. Näin ollen kuorma-auton kantavuus on 15 tonnia. Puoliperävaunuyhdistelmien 

kantavuudet lasketaan samalla tavalla kuin kuorma-autojen, mutta pitää muistaa, että 
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Suomessa suurin sallittu kokonaismassa puoliperävaunuyhdistelmällä on 48 tonnia, 

vaikka vetoauton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa ylittäisikin tämän (kuva 

5). Puoli- ja täysperävaunuyhdistelmä on jaettu kahteen osaan: vetoautoon ja perävau-

nuun. Puoliperävaunun kokonaismassalla tarkoitetaan juuri perävaunun akseliston suu-

rinta sallittua massaa, joka on merkitty myös rekisteröintitodistukseen. Vetoautossa on 

vetopöytä ja sen kantavuus saadaan laskettua samalla laskukaavalla kuin kuorma-auton 

kantavuus. Esimerkki puoliperävaunuyhdistelmän kantavuuslaskennasta: puoliperävau-

nun vetoauton kokonaismassa on 26 tonnia ja perävaunun 22 tonnia, jolloin koko yhdis-

telmän kokonaismassa 48 tonnia. Vetoauton omamassa on 8 tonnia ja perävaunun 7,2 

tonnia, yhteensä omamassa on 15,2 tonnia. Näin ollen kantavuus on 32,8 tonnia (kuva 

5). Varsinaisen täysperävaunuyhdistelmän kantavuutta ei lasketa samalla tavalla vetoau-

ton ja perävaunun erotuksena. Täysperävaunuyhdistelmän kantavuus voidaan jakaa ve-

toauton ja perävaunun kesken siten, että kummassakaan ajoneuvon oma kantavuus ei 

ylity (kuva 5) (SKAL Kustannus Oy 2014, 78-79).  

 

Kuva 5. Esimerkki kuorma-autojen, perävaunuyhdistelmien ja täysperävaunuyhdistelmien kan-

tavuuksista ja sen laskemisesta (Lähde: SKAL Kustannus Oy 2014, 78-79, muokattu). 
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4.6 Nopeusrajoitukset 

 

Eri ajoneuvoluokkien nopeusrajoituksia säädetään asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 

(4.12.1992/1257) 2 luvun 3§:n mukaisesti (Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 2:3§). 

Nopeusrajoituksella tarkoitetaan asetettua ajoneuvon suurinta sallittua nopeutta liiken-

neväylällä. Liikenneväylillä nopeusrajoitukset ilmaistaan liikennemerkein. Nopeusrajoi-

tus voidaan asettaa myös ajoneuvo- tai kuljettajakohtaisesti (TRAFI 2016). 

 

Nopeusrajoituksien tarkoitus on parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää onnettomuuk-

sia ja riskiä joutua onnettomuuksiin. Nopeusrajoituksilla on myös tarkoitus parantaa 

liikennevirtaa, jotta esimerkiksi siellä ei tapahtuisi turhia ohituksia. Hyvässä liikennevir-

rassa liikenne on sujuvampaa, turvallisempaa ja ennakoivampaa (TRAFI 2016). 

 

Tavaraliikenteessä pakettiautoilla, joiden omamassa on alle 1,8 tonnia ja jotka on otettu 

käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin, suurin sallittu nopeus ajoneuvolla on 100km/h. 

Sama suurin sallittu 100km/h nopeusrajoitus on pakettiautoilla, joiden omamassa on alle 

1,875 tonnia ja on otettu käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin. Lisäksi pakettiautot, 

jotka on varustettu lukkiutumattomin jarruin (ABS) ja kuljettajan turvatyynyin, suurin 

sallittu nopeus on 100km/h (TRAFI 2016). 

 

Tavaraliikenteessä kaikkien kuorma-autojen ja eri ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu 

nopeus liikenneväylällä on 80km/h (TRAFI 2016). Ajoneuvolain 4 luvun 25§ :n 12 

kohdan mukaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tulee olla nopeusmittari, sekä M2-, 

M3-, N2- ja N3 -ajoneuvoissa tulee olla nopeudenrajoitin (Ajoneuvolaki 4:25§). No-

peudenrajoittimen tarkoitus on estää N2- ja N3-luokan ajoneuvojen nopeuden nousemi-

nen suuremmaksi kuin 90km/h (Kulmala 2008, 143).  

 

4.7 Vaarallisten aineiden kuljetus 

 

4.7.1 Vaaralliset aineet ja kansalliset säädökset 

 

Lainsäädännössä vaarallisiksi aineiksi kutsutaan kaikkia sellaisia aineita ja esineitä, jot-

ka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle. Vaarallisten ai-

neiden pääasiallisimmat vaaraominaisuudet ovat räjähdysvaara, myrkyllisyys, palovaa-

ra, säteilyvaara, syövyttävyys, tartuntavaara tai muu vaaraa aiheuttava ominaisuus. 

Kaikki vaaraominaisuuksien mukaan luokitellut vaaralliset aineet on lueteltu ADR-

sopimuksessa ja liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä (Vaarallisten aineiden 
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kuljetus tiellä TRAFI/4541/03.04.03.00/2015, liite A). Lainsäädännössä vaarallisista 

aineista säädettyjä lakeja sovelletaan myös vaarallisiin seoksiin, välineisiin, esineisiin, 

tyhjiin pakkauksiin, tavaroihin, muuntogeenisiin organismeihin ja mikro-organismeihin 

(Heiskanen 2015, 9). 

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksia säädetään laki vaarallisten aineiden kuljetuksessa 

2.8.1994/719, tiekuljetussopimuslaissa ja rikoslaissa. Kyseisestä aiheesta on myös sää-

detty asetuksissa valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja ase-

tus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

koskee kaikkia eri kuljetusmuotoja: tie, rautatie-, alus- ja ilmaliikennettä. Lakia sovelle-

taan vaarallisten aineiden kuljettamisen lisäksi tilapäiseen säilyttämiseen kiinteästi 

myös terminaaleissa, lentopaikoilla ja satama-alueilla. Kuljetuksella tarkoitetaan vaaral-

lisen aineen sisältävän säiliön tai kollin kuljetuksen lisäksi ajoneuvoon kuormaamista, 

lastaamista, purkamista ja käsittelyä. Lakia ei sovelleta seuraavissa kohdissa: 1) vaaral-

listen aineiden meri- ja sisävesikuljetuksissa irtolastina eikä neste- ja kaasusäiliöaluskul-

jetuksissa, 2) vaarallisten aineiden varastointia, siirtoa tai muuta käsittelyä tehdas- ja 

varastoalueella silloin, kun kyseinen toimenpide ei kiinteästi liity tie-, rautatie- alus- tai 

ilmakuljetukseen (Heiskanen 2015, 10-11). Vaarallisten aineiden kuljetusyksiköt tulee 

aina merkitä sekä edestä että takaa oranssisella suurvaroituslipukkeella (SKAL Kustan-

nus Oy 2014, 190). 

 

Vaarallisen aineen tiekuljetuksella tarkoitetaan tieliikennelaissa määritellyllä yleiseen 

liikenteeseen tarkoitetulla tiellä tapahtuvaa kuljetusta ja tilapäistä säilytystä. Tiekulje-

tuksella tarkoitetaan myös lentopaikalla, satama-, varasto- ja tehdasalueella tai muulla 

vastaavalla alueella tapahtuvaa kuljetusta, kun se liittyy kiinteästi tieliikennelaissa tar-

koitetulla tiellä tapahtuvaan kuljetukseen (Heiskanen 2015, 10). 

 

4.7.2 Kansainväliset sopimukset 

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytetään kansainvälisiä sopimuksia jokaisen kulje-

tusmuodon myötä. Nämä sopimukset ovat: ADR-sopimus, RID-sopimus, IMDG-koodi 

ja ICAO-TI. ADR-sopimus (European Agreement Concerning the International Car-

riage of Dangerous Goods by Road) on vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä kulje-

tuksista tehty eurooppalainen sopimus (SopS 23/1979). Sopimukseen tulee kahden vuo-

den välein muutoksia YK:n säännöksien mukaan (Heiskanen 2015, 11). 
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RID-sopimuksella (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Rail) tarkoitetaan vaarallisten tavaroiden rautatiekuljetuksia koskevaa kan-

sainvälistä määräystä. Suomessa tämä RID-sopimus on sama kuin ”rautatie-VAK” ja 

tämä sopimus on lähes samanlainen kuin ADR-sopimus (Heiskanen 2015, 11).  

 

IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods Code) on koko maailman kai-

kissa merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovellettava vaarallisten aineiden määräys. 

IMDG-koodilla ja ADR-sopimuksella on paljon yhtenäistä, mutta IMDG-koodissa 

säännökset ovat tiukempia. Ajoneuvon, joka kuljettaa vaarallisia aineita merikuljetuk-

sen aikana on täytettävä kaikki IMDG-koodin määräykset (Heiskanen 2015, 11). 

 

ICAO-TI-määräyksellä (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air) tarkoitetaan kansainvälistä siviili-ilmailujärjestön julkaisemia teknisiä 

määräyksiä koskien vaarallisten aineiden ilmakuljetusta. Määräykset vaarallisten ainei-

den luokkien kohdalla on samat kuin edellä mainituissa sopimuksissa, mutta tässä 

ICAO-sopimuksessa määräyksien sisältö ja kattavuus ovat tiukempia (Heiskanen 2015, 

11). 

 

4.7.3 Valvontaviranomaiset 

 

Suomessa ylin viranomainen vaarallisten aineiden kuljetuksissa on liikenne- ja viestin-

täministeriö. Sen tehtäviin kuuluu ohjata ja johtaa vaarallisten aineiden kuljettamisesta 

annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä määräyksen noudattamista. Mi-

nisteriön rinnalla on neuvottelukunta, jota ministeriö käyttää apunaan vaarallisten ainei-

den kuljetuksiin liittyvissä asioissa. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), poliisi, tulli, 

rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), säteily-

turvakeskus (STUK) ja työsuojeluviranomaiset valvovat vaarallisten aineiden maantie-

kuljetuksista annettujen säännöksien noudattamista omalla toimialallaan. Sotilasviran-

omaiset valvovat puolustusvoimien ajoneuvolla tapahtuvaa vaarallisten aineiden kulje-

tusta ja säännöksien noudattamista. Poliisin lisäksi tulli ja rajavartiolaitos valvovat 

Suomesta lähtevien ja Suomeen tulevien vaarallisten aineiden tiekuljetuksia ja niihin 

liittyviä tilapäisiä säilytyksiä. Säteilyturvakeskus valvoo ja huolehtii radioaktiivisten 

aineiden kuljetuksiin ja säilytyksiin liittyvistä asioista yhteistyössä poliisin, tullin ja 

rajavartiolaitoksen kanssa. Vaarallisten aineiden kuljetuksien tarkastuksen yhteydessä 

viranomaisen on annettava kuljettajalle kopio valvontaraportista. Kopio on todistuksena 
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seuraavalle valvovalle viranomaiselle siitä, että kyseinen ajoneuvo on tarkastettu (Heis-

kanen 2015, 14). 

 

4.7.4 Turvallisuusneuvonantaja 

 

Yrityksen, joka harjoittaa vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä niihin liit-

tyvää kuormaamista, pakkaamista tai muuta kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää, on 

nimettävä yritykseen turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajaksi voidaan 

nimetä henkilökuntaan kuuluva tai ulkopuolinen henkilö. Ennen nimeämistä, hänellä 

tulee olla esittää todistus suoritetusta turvallisuusneuvonantajan kokeesta. Ajoneuvon 

kuljettajalla olisi hyvä olla mukana yrityksessä toimivan turvallisuusneuvonantajan yh-

teystiedot sitä varten, että kuljetuksien aikana saattaa ilmetä kysymyksiä ja ongelmia, 

joihin turvallisuusneuvonantaja voi vastata. Turvallisuusneuvonantaja hoitaa hänelle 

säädettyjä vaarallisten aineiden kuljetuksen tehtäviä, joita ovat muun muassa selvittää ja 

edistää turvallisuusasioita vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Turvallisuusneuvonanta-

jan työtehtäviin kuuluu myös seurata, että vaarallisten aineiden kuljetuksien säännöksiä 

ja määräyksiä noudatetaan sekä tarvittaessa antaa neuvoja kuljetuksiin liittyen ja seura-

ta, että yrityksen henkilöstö on saanut ajantasaisen koulutuksen. Lisäksi turvallisuus-

neuvonantaja huolehtii siitä, että toiminnanharjoittajalle laaditaan vuosittainen kertomus 

vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja onnettomuusselostus mahdollisten onnettomuuk-

sien takia (Heiskanen 2015, 15).  

 

4.7.5 Vaarallisten aineiden pakkaaminen ja kuljettaminen 

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaarallinen aine on pakattava siten, että se pysyy 

koko kuljetuksen ajan omassa pakkauksessaan. Kuljetuksen aikana vaarallista ainetta ei 

saa olla kollin tai säiliön päällä ja kuljettamisen aikana on noudatettava tarvittavaa va-

rovaisuutta ottaen huomioon kuljetettavan tavaran määrä, kuljetustapa ja laji. Turvalli-

suuteen liittyy myös se, että jokaisella henkilöllä, jotka ovat suorittamassa jollain tapaa 

vaarallisten aineiden kuljettamista, tulee olla tarvittava varmistava koulutus tai pätevyys 

tehtävään. Ajoneuvon kuljettaja tai apulainen ei saa missään tapauksessa avata vaarallis-

ta ainetta sisältävää pakkausta (Heiskanen 2015, 15-16). 

 

4.7.6 Vaarallisten aineiden luokittelu ja vapaarajat 

 

Vaarallisten aineiden ja esineiden luokittelu tapahtuu kuljetusmääräyksissä seuraavasti:  
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Kuva 6. Vaarallisten aineiden luokitus (Lähde: SKAL Kustannus Oy 2014, 181, muokattu). 

 

Tietyille vaarallisten aineiden kuljetuksille voidaan antaa vapautus olla noudattamatta 

vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiä osittain. Tällöin kyseessä on vaarallisten ainei-

den vapaarajasta. Vapaaraja tarkoittaa muun muassa kuljetusyksikössä tapahtuvaa kulje-

tettavan aineen enimmäismäärää, jolloin kuljetukseen liittyvät säädökset eivät ole koko-

naisvaltaisesti voimassa. Vapaaraja koskee vain kappaletavarakuljetuksia eli ns. ”kolli-

kuljetuksia”, ja samalla se on kuljetusyksikkökohtainen. Säiliö- ja irtotavarakuljetuksiin 

ei sovelleta vapaarajaa lainkaan. Tästä johtuen tyhjää säiliö- ja irtotavara-ajoneuvoa 

kuljetettaessa tulee noudattaa vaarallisten aineiden määräyksiä, jotka koskevat aiemmin 

säiliössä tai tavaratilassa kuljetettua ainetta. Lähetettävän vaarallisen aineen vapaaraja 

ilmoitetaan vapaarajataulukossa (kuva 7) lukuarvona, joka tarkoittaa joko tilavuutta tai 

massaa ottaen huomioon kuljetettavan tavaran lajin. Jokaisella luokitellulla vaarallisella 

aineella on oma vapaaraja, mutta jos vaarallinen aine kuuluu vapaarajataulukossa kate-

goriaan 4, sitä saa kuljettaa rajoituksetta (Heiskanen 2015, 58). 
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Kuva 7. Vaarallisten aineiden vapaarajataulukko (Lähde: Heiskanen 2015, 60). 
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Seuraavat määräykset ovat voimassa, kun vapaaraja ei ylity kuljetusyksikössä: 

 pakkauksien merkinnät ja niiden hyväksymisestä säädettyjä määräyksiä nouda-

tettava 

 kuljetuksen aikana ajoneuvossa on oltava rahtikirja, jossa on kaikki merkinnät 

kuljetettavana olevasta aineesta 

 ajoneuvossa oltava vähintään 2kg:n käsisammutin 

 noudatettava valvontalämpötilavaatimuksia 

 tupakanpoltto ehdottomasti kielletty vaarallisia aineita käsitellessä. Kielto koskee 

myös sähkötupakoita tai muita rinnastettavia välineitä 

 tavaratilassa olevia valaisimia, joissa on liekki tai jotka voivat aiheuttaa kipinää 

ei saa käyttää, ellei ne ole kipinäsuojattuja 

 kaikkien henkilöiden tulee saada vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiin liitty-

vien henkilöiden vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa koulutusta 

 noudatettava ajoneuvon valvontaa koskevia määräyksiä 

 noudatettava kaikkia yhteenkuormauskieltoja 

 tiettyjen luokkien 1 ja 7 kuuluvien aineiden kohdalla on noudatettava turvatoimia 

koskevia määräyksiä 

      (Heiskanen 2015, 59). 

 

Seuraavat määräykset eivät ole voimassa, kun vapaaraja ei ylity kuljetusyksikössä: 

 ajoneuvon merkintä 

 ajoneuvon räjähdekuljetuksen hyväksymiskatsastus 

 varusteet, mutta silti 2kg:n käsisammutin oltava ajoneuvossa 

 turvallisuusohjeet kirjallisessa muodossa 

 kuljettajan ajolupa 

 

Kun vapaaraja ylittyy kuljetusyksikössä, astuvat voimaan kaikki vaarallisten aineiden 

kuljetukseen liittyvät säännökset ja määräykset (Heiskanen 2015, 59). 

 

4.7.7 Säiliöajoneuvot ja -hyväksynnät 

 

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytetään myös säiliöajoneuvoja. Säiliöajoneuvon 

kuljettajalla tulee olla voimassa oleva säiliöajolupa. Sitä vaaditaan, jos kuljetetaan yli 1 

m³ kiinteässä tai irrotettavassa säiliössä, kokonaistilavuudeltaan yli 1 m³ monisäiliöajo-

neuvossa tai yksittäistilavuudeltaan yli 3 m³ säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-

säiliössä. Säiliöajoneuvo sekä vetoauto että perävaunu on erikseen VAK- tai ADR-

hyväksymiskatsastettava. Hyväksymiskatsastus pitää suorittaa vuosittain, koska siinä 

tarkastetaan, että ajoneuvo täyttää säiliöajoneuvolle asetetut tekniset rakennevaatimuk-

set. Jos ne eivät täyty, se vaarantaa liikenneturvallisuutta ja näin ollen ajoneuvoa ei voi-

da hyväksyä vaarallisten aineiden kuljetukseen. Tarkastettavat tekniset rakennevaati-

mukset ovat muun muassa sähköasennukset ja -laitteet, pakokaasu-, polttoaine- ja jarru-

järjestelmät, nopeudenrajoitin ja hidastin. Ajoneuvolla on myös erityisiä teknisiä vaati-
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muksia, jotka liittyvät palovaaran ehkäisemiseen. Lisäksi säiliöajoneuvo tulee varustaa 

vähintään yhdellä maadoituskiinnikkeellä. VAK-hyväksymiskatsastus antaa oikeuden 

kuljettaa vaarallisia aineita kotimaassa ja ADR-hyväksymiskatsastus myös ulkomailla 

tapahtuviin kuljetuksiin. Jos säiliöajoneuvo hyväksytään VAK- tai ADR-kuljetukseen, 

katsastuksen suorittaja antaa hyväksytyn todistuksen ja sitä täytyy pitää ajoneuvossa 

mukana kuljetuksen aikana. Todistuksen mukana pitäminen ja tarvittaessa sen näyttä-

minen valvovalle viranomaiselle kertoo, että kyseinen ajoneuvo on hyväksytty vaarallis-

ten aineiden kuljetukseen. Todistus on voimassa yhden vuoden (Heiskanen 2015, 114). 

 

Säiliöajoneuvojen säiliöt on tarkastettava ja hyväksyttävä ennen kuin niillä aloitetaan 

kuljettamaan vaarallisia aineita. Suomessa tarkastukset ja hyväksynnät voi tehdä Turval-

lisuus ja kemikaaliviraston (TUKES) valtuuttamat tarkastuspisteet. Tarkastuksen ja hy-

väksynnän jälkeen kuljettajalle annetaan säiliöntarkastustodistus (kuva 8). Tarkastuksen 

tekijän täytyy myös laittaa merkinnät tarkastuskilpeen (kuva 9), joka on kiinnitetty säi-

liöön, säiliökonttiin tai niiden runkoon. Tarkastuskilvestä käy ilmi säiliöiden rakennetta 

koskevat merkinnät ja ensimmäisen ja viimeisen tarkastuksen ajankohta sekä tarkastajan 

leima. Lisäksi säiliöstä tulee olla säiliöasiakirja, joka sisältää säiliön tekniset tiedot ja 

mahdolliset muutokset ja korjaukset. Täytyy muistaa, että säiliöille tulee tehdä määräai-

kaistarkastus tietyin väliajoin. Sellaista säiliötä, jonka kokonaistilavuus on enintään 

1 000 litraa ja siinä kuljetetaan polttoöljyä (pakkausryhmä III), saa kuljettaa esimerkiksi 

paikalliskuljetuksena lavetilla, jossa on samassa työkone kuljetuksessa. Tällaista säiliötä 

ei tarvitse tarkastaa erikseen, mutta säiliö tulee olla tiivis ja sen täytyy kestää tavalliset 

kuljetusolosuhteet (Heiskanen 2015, 116). 



31 
 

 

Kuva 8. Esimerkkikuva ADR-kuljetussäiliön tarkastustodistuksesta (Lähde: Heiskanen 2015, 

146). 

 

Kuva 9. Esimerkkikuva säiliön tarkastuskilvestä (Lähde: Heiskanen 2015, 116). 
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4.7.8 Säiliöajoneuvotyypit 

 

Hyväksyntäkatsastettavat säiliöajoneuvotyyppejä on neljä: FL, OX, AT ja MEMU.  

 

FL-säiliöajoneuvotyyppejä on kolme erilaista:  

 ajoneuvo a, joka on tarkoitettu leimahduspisteeltään enintään 60 C° nesteiden 

kuljetukseen kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä tilavuudeltaan yli 1 m³ taikka 

yksittäistilavuudeltaan yli 3 m³ säiliö- tai UN-säiliöissä, tai 

 ajoneuvo b, joka on tarkoitettu kuljettamaan palavia kaasuja tilavuudeltaan yli 1 

m³ kiinteissä säiliöissä tai irrotettavissa säiliöissä. Kuljetus voi tapahtua myös 

yksittäistilavuudeltaan yli 3 m³ säiliö-, UN- tai MEG-konteissa, tai 

 ajoneuvo c, joka on monisäiliöajoneuvo ja sen tarkoituksena on kuljettaa palavia 

kaasuja. Monisäiliöajoneuvon kokonaistilavuus on yli 1 m³ 

(Heiskanen 2015, 115). 

 

OX-säiliöajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, joka on tarkoitettu stabiloidun vetyperok-

sidin tai yli 60 % vetyperoksidia sisältävän stabiloidun vetyperoksidin vesiliuoksen kul-

jetukseen yli 1 m³ tilavuudeltaan olevassa kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä. Kuljetus 

voidaan suorittaa myös yksittäistilavuudeltaan yli 3 m³ säiliökonteissa tai UN-säiliöissä 

(Heiskanen 2015,115). 

 

AT-säiliöajoneuvotyyppiä on kaksi erilaista: 

 ajoneuvo a, joka on muu kuin EX/III, FL- tai OX-säiliöajoneuvo ja on tarkoitettu 

vaarallisten aineiden kuljetukseen kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä, jotka 

ovat tilavuudeltaan yli 1 m³. Kuljetus voidaan suorittaa myös yksittäistilavuudel-

taan yli 3 m³ säiliökonteissa, UN-säiliöissä tai MEG-konteissa, tai 

 ajoneuvo b, joka on monisäiliöajoneuvo kokonaistilavuudeltaan yli 1 m³, mutta 

on muu kuin FL-ajoneuvo 

(Heiskanen 2015,115). 

 

MEMU-säiliöajoneuvotyypillä tarkoitetaan ajoneuvoa, joka on liikkuva räjähdeval-

miusyksikkö. Tämä tarkoittaa sellaista ajoneuvoa, joka on varustettu räjähteiden valmis-

tukseen ja panostukseen käytettävillä tavaroilla, mutta nämä kuljetettavat tavarat eivät 

ole itse räjähteitä. On tärkeää katsoa vaarallisten aineiden aineluettelosta kullekin ai-

neelle määrätty säiliöajoneuvo, jota pitää käyttää kuljetukseen. Säiliöajoneuvoja tulee 

käyttää seuraavasti, jotta vältytään isoilta vahingoilta: 

 jos vaaralliselle aineelle on määrätty säiliöajoneuvotyypiksi FL, vain FL-

säiliöajoneuvotyyppiä saa käyttää kuljetukseen 

 jos vaaralliselle aineelle on määrätty säiliöajoneuvotyypiksi OX, vain OX-

säiliöajoneuvotyyppiä saa käyttää kuljetukseen 

 jos vaaralliselle aineelle on määrätty säiliöajoneuvotyypiksi AT, kuljetuksen saa 

suorittaa AT-, FL- ja OX-säiliöajoneuvotyypeillä 

(Heiskanen 2015, 115). 
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4.8 Erikoiskuljetukset 

 

4.8.1 Erikoiskuljetuksen määritelmä 

 

Suomessa kuljetetaan vuosittain noin 400 000 erikoiskuljetukseksi luokiteltua kuljetus-

ta. Lupia erikoiskuljetuksiin myönnetään 12 000 – 15 000 vuodessa. Erikoiskuljetuksen 

lainsäädännöt säädetään liikenne- ja viestintäministeriön tekemässä asetuksessa erikois-

kuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista. Asetuksessa määritellään muun muassa 

erikoiskuljetukseksi seuraavat kuljetukset:  

 kuormaamattoman ajoneuvon kuljetus, jonka mitat ja/tai massat ylittyvät yleises-

ti tiellä sallitut mitat ja/tai massat 

 jakamattoman esineen kuljetus, jossa kuormatun ajoneuvon mitat ja/tai massat 

ylittyvät yleisesti tiellä sallitut mitat ja/tai massat 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 207). 

 

Erikoiskuljetus perustuu kahteen tärkeään määritelmään: jakamattomaan esineeseen ja 

erikoiskuljetusajoneuvoon. Jakamattomalla esineellä tarkoitetaan sellaista kuormaa, jota 

ei pystytä kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai 

useampaan kuormaan. Lisäksi jakamattomalla esineellä tarkoitetaan esinettä, jota ei 

voida sen massan tai mittojen takia kuljettaa ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ylit-

tämättä tiellä sallittuja mittoja tai massoja. Jakamattomaksi esineeksi luokitellaan myös 

seuraavat kuormat: 

 kuorma, jonka rakenteen vuoksi täytyy kuljettaa useamman esineen kokonaisuu-

tena 

 kuorma, jossa on erityisalustalle pakattu kone tai laite ja se vaatii yhdistettyä kul-

jetusta 

 kuorma, jossa on vaurioitunut ajoneuvo ja sitä kuljetetaan N3-luokkaan kuulu-

valla hinausautolla puomin varaan nostettuna 

 merikuljetukseen suunniteltu kontti, joka on ulkomaille vietävä tai sieltä tuotava 

tyhjä tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormattu mitoiltaan yli 2,8 metriä korkea tai 

yli 12,30 metriä pitkä. Jos kyseessä on tällainen konttikuljetus, ajoneuvon suurin 

sallittu korkeus on normaalin 4,4 metrin sijaan 4,3 metriä ja/tai pituus 18,0 met-

riä.  

(SKAL Kustannus Oy 2014, 207). 

 

4.8.2 Erikoiskuljetusajoneuvot ja -yhdistelmät 

 

Erikoiskuljetusajoneuvoihin kuuluvat seuraavat ajoneuvotyypit: 

 N3-luokan ajoneuvo, joka on rakenteeltaan varustettu erityisellä kuljetusritilällä 

tai ajoneuvo on rakennettu kuljettamaan jakamattomaksi esineeksi katsottavan 

pyörillä tai telaketjuilla varustettua työkonetta 
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 ajoneuvo, joka ylittää tiellä yleisesti sallitut mitat ja massat tai muu vastaava ajo-

neuvo, joka on rakennettu erikoiskäyttöön eikä ole tarkoitettu tavaran tai henki-

löiden kuljettamiseen yleisellä tiellä 

 N2- tai N3-luokan ajoneuvoon kytkettävä perävaunu, joka on tarkoitettu ja va-

rustettu kuljettamaan jakamatonta esinettä 

 perävaunu, joka on tarkoitettu kuljettamaan purjekonetta tai venettä. Perävaunu 

tulee olla kytkettynä M1- tai N1-luokan ajoneuvoon 

 veneen kuljetukseen tarkoitettu traktoriperävaunu, joka kytketään traktoriin 

 N3-luokan hinausauto, joka on rakennettu kuljettamaan vaurioituneita ajoneuvo-

ja 

 jakamattomaksi esineeksi katsottavan pyörillä tai telaketjuilla varustetun työko-

neen kuljetukseen rakennettu, turvetuotantoon käytettävä kone tai traktoriin kyt-

ketty vastaava hinattava laite taikka turvetuotannossa käytettävä kuormaamaton 

perävaunu 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 208). 

 

On olemassa myös erikoisajoneuvoyhdistelmiä, jotka tarkoittavat auton tai traktorin ja 

perävaunun yhdistelmiä tai N2- tai N3-luokan ajoneuvoon kytketyn erikoiskuljetukseen 

tarkoitettua hinattavaa laitetta. Erikoisajoneuvoksi tai -yhdistelmäksi luetaan myös sel-

lainen moottorikäyttöinen ajoneuvo tai hinattava laite, johon on kiinteästi rakennettu tai 

kuormattu huvipuisto-, tutkimus-, näyttely- tai sirkuslaitteisto. Tällaiselle erikoisajo-

neuvolle tai -yhdistelmälle tarvitsee hankkia erikoiskuljetuslupa Pirkanmaan elinkeino, 

liikenne ja ympäristökeskukselta. Erikoisajoneuvo täytyy katsastaa ja mahdollisen hi-

nattavan laitteen kytkentä vetoautoon on oltava kytkentäkatsastuksessa hyväksytty 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 208, 210). 

 

4.8.3 Erikoiskuljetuksen lupavaatimukset ja hakeminen 

 

Erikoiskuljetukseen täytyy hakea lupaa, mikäli erikoiskuljetuksessa käytettävä ajoneuvo 

tai ajoneuvoyhdistelmä ylittää taulukon (kuva 10) mukaiset suurimmat sallitut mitat 

joko korkeus-, leveys- tai pituussuunnassa. Lisäksi lupaa täytyy hakea, jos ajoneuvon tai 

-yhdistelmän akseli-, teli- tai kokonaismassat ylittävät asetuksessa ajoneuvon käytöstä 

tiellä säädetyt massamäärät. Erikoiskuljetukseen ei tarvitse hakea lupaa, jos kuljetuksen 

mitat, mukaan lukien kuorman ylitykset, ovat enintään taulukon (kuva 19) mukaiset ja 

eikä kuljetus ylitä suurimpia sallittuja massoja yleisellä tiellä. Tällaisissa niin sanotun 

”lupaa vapaasta” erikoiskuljetuksessa on silti noudatettava liikenne- ja viestintäministe-

riön asetuksessa erikoiskuljetusten ja erikoiskuljetusajoneuvojen merkinnöistä annettuja 

määräyksiä (SKAL Kustannus Oy 2014, 209).  
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Kuva 10. Ajoneuvotyyppien suurimmat sallitut mitat (Lähde: SKAL Kustannus Oy 2014, 209). 

 

Erikoiskuljetuksen lupa haetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sesta (ELY) joko sähköpostilla, faksilla tai postitse. Luvat myöntää manner-Suomessa 

Pirkanmaan ELY ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntaliitto. Kuljetusluvassa voi 

olla määräyksien lisäksi erityisehtoja, joita tulee noudattaa kuljetuksen aikana. Pirkan-

maan ELY voi myöntää kuljetusluvan asianomaisen tienpitäjän suostumuksella myös 

muualla kuin yleisellä tiellä tapahtuvaa kuljetusta varten. Erikoiskuljetuslupa voidaan 

myös myöntää sellaiselle ajoneuvolle, jota ei ole rekisteröity vain tilapäistä siirtoa var-

ten ilman kuormaa. Pirkanmaan ELY ei myönnä erikoiskuljetuslupaa, jos kyseessä on 

henkilö- ja pakettiautolla tai traktorilla suoritettavia kuljetuksia (SKAL Kustannus Oy 

2014, 210). 

 

4.8.4 Varoitusautot ja erikoiskuljetusten ajonopeudet 

 

Erikoiskuljetukset, joissa mittaylitykset ovat suuria, täytyy käyttää kuljetuksen edessä ja 

mahdollisesti myös takana varoitusautoa. Erikoiskuljetuksen etupuolelle vaaditaan va-

roitusauto aina, kun kuormatun ajoneuvon korkeus ylittää viisi metriä. Tällaisen varoi-

tusauton katolla on oltava kyltti, jossa lukee ”KORKEA KULJETUS”. Varoitusautoon 

tulee asentaa liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä varoitustaulu. Varoitustauluja 

on kolme erilaista: leveä kuljetus, pitkä kuljetus ja korkea kuljetus. Erikoiskuljetus, jon-

ka leveys on suurempi kuin 3,5 metriä, kuljetuksen edessä menevän varoitusauton on 

käytettävä varoitustaulua ”LEVEÄ KULJETUS”. Kun kyseessä on erikoiskuljetus, jos-

sa kuljetuksen kokonaispituus on yli 25,25 metriä ja leveys on suurempi kuin 3,00 met-
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riä, mutta enintään 3,5 metriä tai leveys enintään 3,0 metriä ja pituus yli 30 metriä, on 

oltava varoitusautossa kyltti katolla, jossa lukee ”PITKÄ KULJETUS”. Mikäli erikois-

kuljetus vaatii neljä varoitusautoa, yksi tai useampi näistä voi olla myös poliisiauto hä-

lytysvaloineen (SKAL Kustannus Oy 2014, 216-217).  

 

Erikoiskuljetuksen suurinta sallittua ajonopeutta voidaan alentaa kuljetusten osalta. Kul-

jetukset, jossa suurin sallittu ajonopeus on enintään 60 km/h: 

 kuljetuksen leveys on yli 3,5 metriä 

 neljällä renkaalla varustetun akselin massa on yli 13 tonnia 

 kahdeksalla renkaalla varustetun akselin massa on yli 20 tonnia 

 vähintään neljällä renkaalla varustetulle vähintään kahdesta pendeliakselista 

muodostuvalle akselilinjalle kohdistuva massa on enintään 14 tonnia 

 

Kuljetukset, jossa suurin sallittu ajonopeus on enintään 40 km/h: 

 neljällä renkaalla varustetun akselin massa on yli 15 tonnia 

 kahdeksalla renkaalla varustettu akselin massa on yli 23 tonnia 

 vähintään neljällä renkaalla varustettuun vähintään kahdesta pendeliakselista 

muodostuvaan akselilinjaan kohdistuva massa on yli 16 tonnia 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 220). 

 

Täytyy ottaa huomioon myös se, että edellisten nopeusrajoitusten lisäksi erikoiskulje-

tuksessa ei saa ylittää ajoneuvon suurinta sallittua ajonopeutta. Lisäksi erikoiskuljetuk-

sen aikana, kuljettajalla tulee olla mukana Pirkanmaan ELY:n myöntämä erikoiskulje-

tuslupa liitteineen ja katsastustoimipaikasta saatu hyväksyntätodistus hinattavan laitteen 

kytkentälaitteiden, jarrujen ja vetoautoon kytkennän hyväksymisestä. Asiakirjat ja nii-

den jäljennökset on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle (SKAL Kustannus Oy 

2014, 220-221).  

 

5 Kuljettajan asiakirjat 

 

5.1 Ajokortti ja ajo-oikeus 

 

Useat eri säädökset, määräykset ja ohjeet ohjaavat tavaraliikenteen kuljettajaa tieliiken-

teessä. Monet eri lait pohjautuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin, 

kuten esimerkiksi ajokortti-, ammattipätevyys- ja sosiaalilainsäädäntöihin. Edellä mai-

nittujen direktiivien tarkoituksena on yhtenäistää EU:n ja EY:n alueen pätevyysvaati-

muksia toimia kuljettajana, jolloin kaikilla ajoneuvon kuljettajilla on samat lähtökohdat 

ja osaaminen toimia eri kuljetustehtävissä maasta riippumatta. Tietenkin säädöksillä 
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haetaan myös liikenneturvallisuuden lisäämistä, ottaen samalla huomioon myös kuljet-

tajien työhyvinvointi ja ammatilliset valmiudet (SKAL Kustannus Oy 2014, 115). 

 

Nykyään Suomessa liikenteen turvallisuusvirasto myöntää ajokortin, moottoripyörän 

harjoitusluvan, opetusluvan, liikenneopettajaluvan, ajokortin ja liikenneopettajaluvan 

uusimiset sekä lisäksi vahvistaa kansainväliset ajokortit. Liikenteen turvallisuusviraston 

työtehtäviin kuuluu myös antaa ajokorttien ja muiden eri lupien kaksoiskappaleet sekä 

peruuttaa ajokorttiluvat tarvittaessa. Poliisille kuuluu ajokiellon ja väliaikaisen ajokiel-

lon määräämiset sekä lisäksi poliisi peruuttaa aiemmin mainitut luvat ajokorttilupaa 

lukuun ottamatta. Poliisin tehtäviin kuuluu myös valvoa ajo-oikeuden haltijan ajokykyä 

ja ajoterveydentilaa ja tehdä päätöksiä valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä erikseen 

säädetyillä laeilla (Ajokorttilaki 2:8§). 

Henkilöllä on ajo-oikeus, kun ajokortti luovutetaan fyysisesti hänelle. Jos ajo-oikeus 

vaatii kuljettajantutkinnon suorittamisen, ajo-oikeus alkaa silloin kuljettajantutkintoto-

distuksen luovuttamisesta, jos sitä luokaltaan vastaavaa ajokorttia tai väliaikaista ajo-

korttia ei samalla luovuteta. Henkilöllä ei ole ajo-oikeutta, jos:  

 henkilö on määrätty ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon 

 henkilö on ajo-oikeuden haltija ja ei noudata alkolukon käyttöä koskevaa ehtoa, 

joka löytyy ajokorttilain 7 luvun 68 a §:n 2 momentista 

 henkilö ei ole ajokorttiaan uudistanut 

 henkilön ajo-oikeus on rauennut 

(Ajokorttilaki 2:6§) 
 

5.1.1 Ajokorttiluokat ja ajo-oikeuksien laajuudet 

 

Ajokorttiluokat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Ryhmään 1 kuuluvat ns. ”kevyet 

ajokorttiluokat” mopon kuljettamisesta henkilöauton ja liikennetraktorin kuljettamiseen. 

Ryhmään 2 kuuluvat ”raskaat ajokorttiluokat”, jotka ovat linja-autot, kuorma-autot ja 

näihin luokkiin kuuluvat eri ajoneuvoyhdistelmät (SKAL Kustannus 2014, 116). 

 

Ajo-oikeuden haltijalla on oikeus kuljettaa sellaista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, 

jonka luokkaa vastaava tunnus löytyy ajokortista (kuva 11). Ajo-oikeuden laajuudella 

tarkoitetaan ajo-oikeuksien sisältymistä eri ajokorttiluokissa: 

 C-luokan ajokortti sisältää C1-luokan ajo-oikeuden 

 CE-luokan ajokortti sisältää C1E-luokan ajo-oikeuden 

 C1E-, CE-luokan ajokortti sisältää BE-luokan ajo-oikeuden 

 Kaikki muut luokat kuin T- ja LT-luokan ajokortit sisältävät AM-luokan ajo-

oikeuden 

 B-luokan ajokortti sisältää T-luokan ajo-oikeuden 
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 C1- ja C-luokan ajokortti sisältää LT-luokan ajo-oikeuden 

 T- ja LT-luokan ajokortit ovat voimassa vain Suomessa 

(SKAL Kustannus Oy 2014, 119). 

 

 
Kuva 11. Esimerkkikuva ajokortista (Lähde: TRAFIN www-sivut, muokattu). 

 

B96-luokkaan kuuluvat ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoautona toimii B-luokan ajo-

neuvo ja perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja koko ajoneuvoyhdistelmän koko-

naismassa ylittää 3500 kg, mutta on enintään 4250 kg (kuva 12) (SKAL Kustannus Oy 

2014, 116). 

 

Kuva 12. Esimerkkikuva ajokortin kääntöpuolelta, jossa merkintä B96-ajoluokasta (Lähde: 

TRAFIN www-sivut, muokattu). 

 

B-luokan ajokortti oikeuttaa: 

 henkilöä kuljettamaan ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja 

jotka ovat suunniteltu ja rakennettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 

kahdeksaa henkilöä.  

 henkilöä kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on kokonaismassaltaan B-

luokan vetoauto ja hinattavan ajoneuvon kokonaismassa enintään 750 kg. 

 henkilöä kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto ja hi-

nattava ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg, mutta ajoneuvoyhdistelmän 

kokonaismassa on enintään 3500 kg. 

BE-luokan ajokortti oikeuttaa henkilöä kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmää, joissa on B-

luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg. 
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T-luokan ajokortti oikeuttaa henkilöä kuljettamaan traktoreita, joiden suurin rakenteelli-

nen nopeus on maksimissaan 40 km/h. T-luokka oikeuttaa myös kuljettamaan moottori-

työkoneita ja moottorikelkkoja hinattavine ajoneuvoineen. 

 

LT-luokkaan kuuluvat traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h ja maksi-

missaan 60 km/h hinattavine ajoneuvoineen.  

 

C1-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 

7500 kg ja ovat suunniteltu tai valmistettu siten, että sillä voidaan kuljettaa kuljettajan 

lisäksi enintään kahdeksaa henkilöä. Lisäksi C1-luokkaan kuuluvat ajoneuvoyhdistel-

mät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava auto kokonaismassaltaan enintään 750 

kg. C1-luokkaan eivät kuulu D1- tai D-luokan ajoneuvot. 

 

C1E-luokkaan kuuluvat ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava 

ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg:n ottaen huomioon, että ajoneuvoyhdis-

telmän kokonaismassa saa olla enintään 12 000 kg. 

 

C-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja ovat myös 

suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan enintään kahdeksan henkilöä kuljettajan lisäksi. 

C-luokkaan eivät kuulu D1- tai D-luokan ajoneuvot. C-luokkaan kuuluu myös ajoneu-

voyhdistelmät, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa 

on enintään 750 kg. 

 

CE-luokan ajokortilla henkilö voi kuljettaa ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C-luokan 

vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg. CE-luokkaan kuu-

luvat myös ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, 

jonka kokonaismassa on yli 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 

12 000 kg. 

(Ajokorttilaki 2:4§) 
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5.1.2 Ikävaatimukset 

 

Suomessa jokaisella ajokorttiluokalla on vähimmäisikäraja ajokortin saamiseksi: 

 AM-luokassa 15 vuotta 

 A1-luokassa 16 vuotta 

 A2-luokassa 18 vuotta 

 A-luokassa 24 vuotta tai, jos henkilöllä on A2-luokan ajokortti ollut vähintään 

kahden vuoden ajan, silloin 20 vuotta 

 B- ja BE-luokassa 18 vuotta 

 C1- ja C1E-luokassa 18 vuotta 

 C- ja CE-luokassa 21 vuotta tai, jos henkilöllä on jokin muu kuin nopeutetusti 

suoritettu kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, silloin 18 vuot-

ta 

 D1- ja D1E-luokassa 21 vuotta 

 D- ja DE-luokassa a) 24 vuotta tai, jos henkilö on suorittanut nopeutetusti linja-

auton kuljettajan perustason ammattipätevyyden, 23 vuotta tai, jos henkilöllä on 

jokin muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammat-

tipätevyys, 21 vuotta tai b) D-luokassa 18 vuotta, jos henkilö on suorittanut lin-

ja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on muu kuin nopeu-

tetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys 

 T- ja LT-luokassa 15 vuotta 

(Tolvanen 2015, 14-15). 

 

5.2 Rekisteröintitodistus (tekninen osa) 

 

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta 9 

luvun 31 §:n mukaan tavaraliikenteen kuljettajan on pidettävä ajon aikana mukana 

kuorma-auton rekisteröintitodistuksen I-osaa. Saman pykälän mukaan kuljettajan on 

esitettävä tarvittaessa rekisteröintitodistus valvovalle viranomaiselle. Jos kuljettajalla on 

myös perävaunu tai vuokra-ajoneuvo kuljetettavana, tulee hänellä olla myös siitä muka-

na rekisteröintitodistuksen I-osa tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin todistettu 

jäljennös (Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muut-

tamisesta 9:31§). 

 

5.3 Ammattipätevyyskortti 

 

Lähtökohtaisesti ammattipätevyys koskee kaikkia sellaisia kuljettajia, jotka kuljettavat 

ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen vaaditaan C-, C1 tai LT-luokan ajo-oikeus. Näin ollen 

myös liikennetraktorin kuljettaminen vaatii tietyissä tapauksissa ammattipätevyyskortin. 

Poikkeuksena henkilökohtaiset ajot, jotka eivät kuulu ammattipätevyyden piiriin lain-

kaan. Poliisille tulee tavaraliikenteen kuljettajan esittää kysyttäessä ammattipätevyys-

kortti (kuva 13) tai ammattipätevyyttä osoittava merkintä ajokortista. (TRAFI 2011). 
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Jos ajokortissa on erityisehdoissa merkintä numero 95 (kuva 14), on kuljettajalla am-

mattipätevyys olemassa ja numeron perässä on suluissa päivämäärä mihin asti ammatti-

pätevyys on voimassa (TRAFI 2015). Kuljettajien pätevyysvaatimukset määritellään 

kuorma- ja linja-autokuljettajien ammattipätevyyslainsäädännössä. Kyseinen lainsää-

däntö pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston tekemään direktiiviin. Direktiivin 

tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuljettajien pätevyysvaatimuksia ja koulutuksia EU:n 

alueella (SKAL Kustannus Oy 2014, 123). 

 

Kuva 13. Esimerkkikuva ammattipätevyyskortista (Lähde: Logisteamin www-sivut). 

 

Kuva 14. Esimerkkikuva ammattipätevyyttä osoittavasta merkinnästä ajokortissa (Lähde: Kou-

lutusmaailman www-sivut). 

 

Henkilöille, joille on myönnetty kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009 ammattipä-

tevyys kuuluu ajo-oikeuteen eli perustason ammattipätevyyskoulutusta ei silloin edelly-

tetä. Jos henkilö on suorittanut tämän päivämäärän jälkeen vähintään C1-

ajokorttiluokan, on henkilön käytävä perustason ammattipätevyyskoulutus tavaraliiken-

teeseen. Ammattipätevyyttä vaaditaan henkilöltä aina, kun hän ajaa työkseen kuorma- 

tai linja-autoksi rekisteröityä ajoneuvoa. Henkilön tehtävänimike yrityksessä ei ole si-

dottu ammattipätevyysvaatimukseen. Ammattipätevyyspiiriin eivät kuulu palo- ja pelas-

tustoiminta. Pääsääntönä voidaan pitää, että ammattipätevyyttä vaaditaan henkilöiltä, 

jotka ajavat kuorma- tai linja-autoa ja tehtävään tai ajosuoritukseen liittyy taloudellinen 
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ansaitseminen jollakin tavalla. Ammattipätevyyden puuttuminen kokonaan on rangais-

tavuudeltaan sama kuin puuttuisi ajo-oikeus kokonaan (SKAL Kustannus Oy 2014, 

123). 

 

Ammattipätevyyskoulutus voidaan jakaa kahteen eri osaan: perustason koulutukseen ja 

jatkokoulutukseen. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittaminen hyväksytysti 

läpi antaa henkilölle ammattipätevyyden viideksi vuodeksi. Jos henkilö haluaa ylläpitää 

ammattipätevyyden, tulee hänen suorittaa viisi jatkokoulutuspäivää. Perustason ammat-

tipätevyyskoulutus on kestoltaan 280 tuntia normaalisti, mutta nopeutettuna koulutuk-

sena 140 tuntia. Jatkokoulutuksen kesto on 35 tuntia, joka voidaan jakaa seitsemän tun-

nin mittaisiin jaksoihin. Koulutuspäivät tulee olla suoritettu koulutusorganisaatiossa, 

joka on viranomaisen hyväksymä. Jatkokoulutuksen suorittamisen jälkeen koulutusor-

ganisaation tulee lähettää todistus henkilölle kahden viikon kuluessa koulutuksen suorit-

tamisesta. Esimerkiksi seuraavat koulutukset kelpaavat jatkokoulutuspäivien suoritta-

miseksi: asiakaspalvelu ja työhyvinvointi, digipiirturi ja kuljetusalan lainsäädäntö, en-

nakoivan ajon koulutus, hygieniapassikoulutus, tieturva 1 ja 2 koulutukset, trukkikoulu-

tus, työympäristö ja jaksaminen, ADR-koulutukset, työturvallisuuskortti-koulutus, en-

siapukoulutukset, henkilönostimen koulutusohjelma, turvallisuuskoulutus ja taloudelli-

nen ajotapakoulutus (SKAL Kustannus Oy 2014, 123-129).  

 

5.4 Kuljettajakortti 

 

Kuljettajakortti (kuva 15) haetaan Ajovarma Oy:n toimipisteestä. Ajovarma Oy:n netti-

sivuilta löydät lähimmän toimipisteen, jossa voit asioida kuljettajakorttiin liittyvissä 

asioissa. Kuljettajakortti myönnetään henkilölle, jolla on vähintään BE-luokan ajokortti, 

asuu vakituisesti Suomessa ja ei ole voimassa olevaa kuljettajakorttia. Henkilö, jolla on 

toisen Euroopan unionin jäsenvaltiossa myönnetty kuljettajakortti, voidaan vaihtaa 

Suomessa myönnettävään korttiin. Kuljettajakortti eli ajopiirturikortti toiselta nimeltään 

on voimassa aina viisi vuotta myöntämispäivästä lähtien. Kun viimeinen voimassaolo-

päivä lähestyy, kuljettajan täytyy esittää toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus kortin 

uusimisesta aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 15 työpäivää ennen kortin 

voimassaoloajan umpeutumista. Näin toimittuaan jää viranomaisen vastuulle uuden 

kortin toimittaminen ennen vanhan kortin voimassaoloajan umpeutumista. Vanhaa kort-

tia kuljettaja ei saa heittää pois, vaan hänen on pidettävä se mukana ajossa 28 päivän 
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ajan vanhentumisen jälkeen ja tarvittaessa esitettävä se valvovalle viranomaiselle tar-

kastuksessa (SKAL Kustannus Oy 2014, 145). 

 

Kuva 15. Esimerkkikuva kuljettajakortista (Lähde: Työsuojelun www-sivut). 

 

Kuljetettaessa analogisella piirturilla varustettua ajoneuvoa, on kuljettajalla oltava mu-

kana kuluvan päivän ja edellisten 28 kalenteripäivän ajopiirturikiekot, tulosteet ja muis-

tiinpanot. Lisäksi jos henkilöllä on kuljettajakortti olemassa, sekin täytyy pitää mukana 

ajon aikana (SKAL Kustannus Oy 2014, 146). 

 

5.5 Liikennelupa 

 

Liikennelupa koostuu kahdesta eri osasta (kuva 16): liikenneluvan alkuperäiskappalees-

ta ja luvan oikeaksi todistetuista jäljennöksistä. Voimassa oleva liikennelupa kertoo, että 

sen haltijalla on oikeus harjoittaa tavaraliikennettä Suomessa. Liikenneluvan jäljennök-

sien määrä kertoo mahdollisen ajoneuvojen lukumäärän, jotka ovat luvanhaltijan omis-

tuksessa. Täytyy ottaa huomioon, että luvanhaltijalla voi olla myös ajoneuvoja, jotka 

eivät vaadi liikennelupaa lainkaan. Esimerkiksi luvanhaltijalla voi olla ajoneuvoja, joilla 

hän siirtää omia tavaroita paikasta toiseen, jolloin liikennelupaa ei vaadita. Tosin pitää 

myös muistaa, että luvanhaltijalla, eli yrityksellä voi olla myös ylimääräisiä jäljennöksiä 

esimerkiksi sen varalta, että kalustoa tulee lisää tai täytyy vuokrata kalustoa toiselta 

taholta. Tästä johtuen luvanhaltijalla voimassa olevien liikennelupien lukumäärä ei aina 

mahdollisesti täsmää ajoneuvomäärin, jotka ovat luvanhaltijan omistuksessa. Oranssi-

nen kehys rekisterikilven ympärillä kertoo, että kyseinen ajoneuvo on luvallisessa lii-

kenteessä. Luvanhaltijalla on velvollisuus säilyttää alkuperäistä liikenneluvankappaletta 

toimitiloissaan, eikä sitä saa itse kopioida. Luvanhaltija hankkii omistamiinsa ajoneu-

voihin ELY-keskukselta todistuksen liikenneluvasta, joka on todistettu oikeaksi (ELY-
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keskus 2015). Suomessa liikenneluvan haltijalla on oikeus harjoittaa luvanvaraista tava-

raliikennettä kotimaassa ja ulkomailla.  Ahvenanmaalla liikenneluvan haltijalla ei ole 

harjoittamisoikeutta lainkaan, koska siellä liikenteen harjoittaminen vaatii Ahvenan-

maan maakuntahallitukselta myönnettävää liikennelupaa. Jotta liikennelupa myönne-

tään, tulee liikenneluvan hakijan olla hyvämaineinen, oikeustoimikelpoinen, vakavarai-

nen yritys, joka on saanut ammattitaidostaan Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämän 

todistuksen (SKAL 2015). 

 

 

Kuva 16. Liikenneluvan alkuperäiskappale ja oikeaksi todistettu jäljennös. Luvassa käy ilmi 
luvan haltija, lupatunnus ja voimassaoloaika. (Lähde: SKAL:n www-sivut). 

 

Kuljettajalla täytyy olla mukana voimassa oleva liikennelupa kuljetuksen aikana. Lii-

kennelupa vaaditaan, kun tavarankuljetus suoritetaan korvausta vastaan. Liikennelupa 

myönnetään liikenteenharjoittajalle, eikä sitä saa siirtää toiselle liikenteenharjoittajalle. 

Eli liikennelupaa ei saa vuokrata eikä lainata toiselle liikenteenharjoittajalle, vaan lii-

kennelupa on yrityskohtainen. Liikennelupaa vaaditaan myös työurakoiden tai muiden 

työkokonaisuuksien yhteydessä, mikäli kuljetusten kokonaiskustannusten osuus koko 

urakasta tai työkokonaisuudesta on yli 30 %. Liikennelupaa ei tarvita esimerkiksi sellai-

sessa tilanteessa, jossa tavarankuljetusta suoritetaan enintään 2000 kilon kokonaismas-

san ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä (SKAL 2015). Jos kuljettajalla ei ole voimas-

sa olevaa liikennelupaa mukana ajon aikana, on hänet tuomittava kaupallisista tavaran-

kuljetuksista tiellä annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon. Kuljetusyritys, joka 
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harjoittaa Suomessa luvanvaraista liikennettä ilman voimassa olevaa liikennelupaa, on 

tuomittava luvattomasta tavaraliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enin-

tään kuudeksi kuukaudeksi (Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 8:32§). 

 

Poliisin tulee tarkastaa liikenneluvasta, että siihen on merkitty sama luvanhaltijan nimi 

kuin rekisteriotteeseen merkitty ajoneuvon yksinomainen haltija. Jos ei näin ole, silloin 

liikennettä harjoittava syyllistyy mahdollisesti luvattomaan tavaraliikenteen harjoittami-

seen ja luvan oikea haltija syyllistyy puolestaan liikenneluvan luovuttamiseen, josta 

hänet on tuomittava sakkoon. Jos poliisi epäilee, että liikenneluvassa on jotain vialla, 

poliisilla on mahdollisuus tarkastaa liikennelupanumerolla valtakunnallisesta liikenne-

lupajärjestelmästä (VALLU), ovatko tiedot oikein kirjattu (Hautalahti 2016). 

 

5.6 ADR-kortti 

 

Kuljettajalla täytyy olla ADR-ajolupa (kuva 17) kuljetettaessa ajoneuvon kuljetustilassa 

vaarallisia aineita yli vapaarajan tai kuljetettaessa tyhjää puhdistamatonta säiliötä. ADR-

ajolupia on viisi erilaista: yhdistetty perusajolupa, perusajolupa, säiliöajolupa, räjäh-

deajolupa ja radioaktiivisten aineiden ajolupa (Heiskanen 2015, 70).  

 

Kuva 17. Esimerkkikuva ADR-ajoluvasta (Lähde: Koulutusmaailman www-sivut, muokattu). 

 

Yhdistetyn ADR-perusajoluvan saa henkilö, joka suorittaa perusajoluvan, räjähdeajolu-

van ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vas-

taavan kokeen hyväksytysti läpi (SKAL Kustannus Oy 2014, 125). 

 

Perus ADR-ajolupa oikeuttaa kuljettamaan muita kuin luokan 1 räjähteitä tai luokan 7 

radioaktiivisia aineita. Perus ADR-ajoluvan saa, kun suorittaa peruskurssin ja sitä vas-

taavan kokeen hyväksytysti läpi (SKAL Kustannus Oy 2014, 125). 
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ADR-säiliöluvan saa, kun suorittaa yhdistetyn peruskurssin ja säiliökuljetusten erikois-

kurssin. ADR-säiliöluvan saa myös, jos henkilö suorittaa peruskurssin ja säiliökuljetus-

ten erikoiskurssin. Kumman tavan henkilö valitseekaan, tulee hänen suorittaa molem-

missa hyväksytysti kokeen läpi (SKAL Kustannus Oy 2014, 125). 

 

ADR-räjähdeajoluvan saa, kun suorittaa peruskurssin ja luokan 1 räjähteiden erikois-

kurssin sekä suorittaa hyväksytysti kokeen läpi (SKAL Kustannus Oy 2014, 125). 

 

ADR-radioaktiivisten aineiden ajoluvan saa, kun suorittaa hyväksytysti peruskurssin ja 

luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssin (SKAL Kustannus Oy 2014, 125). 

 

5.7 Rahtikirjat 

 

Tavaraliikenteessä kuljetuksen keskeisin asiakirja on rahtikirja, vaikka sitä ei tarvitse 

pitää mukana ajon aikana ja ei ole näyttövelvollisuutta poliisille. Rahtikirjassa (kuva 18) 

on merkinnät muun muassa kuljetettavasta tavarasta, vastaanottaja, lähettäjä, lähtö- ja 

noutopaikka, rahdinmaksaja sekä tarvittaessa kuljetuksesta riippuen kuljetukseen liitty-

viä ohjeistuksia. Jos lähetys koostuu useasta eri kolleista, tulee rahtikirjassa olla merkin-

tä jokaisesta kollista erikseen. Kollilla tarkoitetaan kuljetettavan tavaran lukumäärää. 

Tavaran vastaanottajalla on vastuu siitä, että rahtikirjaan merkitty tavara vastaa vastaan-

ottamaansa tavaraa ja tiedot ovat oikein kirjattu rahtikirjaan. Teknologian kehittyessä on 

myös rahtikirjat siirtyneet osittain myös sähköiseen muotoon, joka liikkuu asiakkaan ja 

kuljetuspalvelun tarjoajan välillä. Rahtikirjassa oleva rahtikirjanumero pyritään teke-

mään 12 merkin pituiseksi, jotta lähetystä voidaan seurata tai paikantaa virheettä (Logis-

tiikan Maailma 2016). 
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Kuva 18. Esimerkkikuva rahtikirjasta (Lähde: Logistiikanmaailman www-sivut). 

 

Kansainvälisessä tavaraliikenteessä käytetään rahtikirjaa CMR (Convention relative au 

contrat de transport international de Marchandises par route). Autorahtikirja on lähettä-

jän ja rahdinkuljettajan välinen kuljetussopimus, jonka molemmat osapuolet pitää alle-

kirjoittaa. Tavaran lähettäjä on vastuussa rahtikirjaan merkittyjen tietojen oikeellisuu-

desta. Rahtikirjasta otetaan vähintään kolme kopiota, joista yksi menee lähettäjälle, yksi 

vastaanottajalle ja viimeinen kuljettajalle kuljetusta varten. Lisäksi on mahdollista, että 

joudutaan ottamaan lisää kopiota esimerkiksi tullia varten. Autorahtikirjaakin käytetään 

usein sähköisesti, mutta käytäntö on sama kuin normaalissa rahtikirjassa eli kuljettajalla 

tulee olla mukana tulostettu versio autorahtikirjasta kansainvälisessä kuljetuksesta (Lo-

gistiikan Maailma 2016). 
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Vaarallisten aineiden kuljetuksissa tavaran lähettäjän on aina annettava kuljettajalle, 

joka suorittaa kuljetuksen rahtikirja tai vastaava lähetysasiakirja kuljetuksesta. Vaikka 

kuljetus olisi vaarallisten aineiden osalta alle vapaarajan, tulee lähettäjän silti antaa kul-

jettajalle rahtikirja. Kuten normaalissa kansainvälisessä tavaraliikenteessä käytetään 

CMR-rahtikirjaa, niin vaarallisten aineiden osalta käytetään myös CMR-rahtikirjaa, jos 

kyseessä on kansainvälisestä vaarallisten aineiden kuljetuksesta (Heiskanen 2015, 74). 

Vaarallisten aineiden rahtikirja on pakko näyttää poliisille heidän pyydettäessä sitä. 

 

Lähettäjän antamassa rahtikirjassa (kuva 19) koskien vaarallisten aineiden kuljetusta 

täytyy olla seuraavat merkinnät: 

 UN-numero (eli YK-numero), esimerkiksi UN 1234 

 aineen virallinen nimi aineluettelossa 

 varoituslipukkeen numero, esimerkiksi (2.1) heti aineen nimen jälkeen 

 kokonaismäärä vaarallisesta aineesta joko tilavuutena, bruttomassana tai netto-

massana 

 lähettäjän yhteystiedot 

 vastaanottajan yhteystiedot 

 jos kyseessä luokan 1 räjähteet, varoituslipukkeen sijaan luokituskoodi vaaralli-

suudesta ja yhteensopivuusryhmän kirjain. Esimerkiksi 1.1C 

 pakkausryhmä, jonka eteen merkitään kirjaimet PG (Packing Group). Esimerkik-

si PG 1 jos vaaralliselle aineelle on merkitty pakkausryhmä 

 kollien lukumäärä ja kuvaus sisällöstä 

(Heiskanen 2015, 74-75). 
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Kuva 19. Esimerkkikuva ADR-rahtikirjasta (Lähde: Heiskanen 2015, 141). 
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5.8 Kuljettajatodistus 

 

Kuljettajatodistuksen käyttöönotosta on säädetty Euroopan parlamentin ja Neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 484/2002 (Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus 2002). Lii-

kenteenharjoittaja, joka on yhteisöluvan haltija, on haettava kuljettajatodistus jokaiselle 

kuljettajalle, joka ei ole jonkin EU-jäsenvaltion kansalainen tai Suomessa pitkään asu-

nut kolmannen maan kansalainen. Kuljettajatodistus on liikenneharjoittajakohtainen, 

joka tarkoittaa, että jos kuljettaja työskentelee useammassa kuljetusyrityksessä, tulee 

hänellä olla jokaisesta eri kuljetusyrityksestä oma kuljettajatodistus. Lisäksi kuljettajalla 

täytyy olla tarvittavat ammattipätevyyskoulutukset suoritettu (ELY-keskus 2015). Miksi 

kuljettajatodistusta täytyy hakea liikenteenharjoittajan toimesta? Kuljettajatodistuksella 

kuljettaja pystyy tarvittaessa todistamaan laillisen työsuhteensa liikenneharjoittajan 

kanssa, ja että liikenteenharjoittaja on sitoutunut noudattamaan kuljettajan kohdalla työ-

ehtosopimusta. Kuljettajatodistus on niin kauan voimassa kuin sen myöntämisedellytyk-

set täyttyvät, mutta kuitenkin enintään viisi vuotta kerrallaan (Euroopan parlamentin ja 

Neuvoston asetus 2009). 

 

5.9 Muut asiakirjat 

 

Ajoneuvossa tulee olla ajopiirturin tarkastustodistus mukana, kun sillä ajetaan yleiselle 

liikenteelle tarkoitetulla tiellä. Ajopiirturin tarkastustodistuksella todistetaan, että ajo-

neuvossa oleva ajopiirturi on toimiva ja se on tarkastettu hyväksytysti läpi (Kankaanpää 

2014, 7). 

 

Nopeudenrajoitin on pakollinen kaikissa raskaassa kalustossa. Nopeudenrajoittimen 

tehtävä on rajoittaa raskaan kaluston suurinta mahdollista ajonopeutta 90km/h, joten 

ajoneuvossa täytyy olla todistus nopeudenrajoittimen tarkastuksesta ja tarvittaessa esi-

tettävä se valvovalle viranomaiselle. Nopeudenrajoittimen toimivuuden, arvojen tarkas-

tuksen ja mahdollisen korjaamisen takia se täytyy tarkastaa joka vuosi (Kankaanpää 

2014, 8). 

 

Jos ajoneuvossa on takalaitanostin, tulee kuljettajalla olla takalaitanostimen tarkastus-

pöytäkirja mukana ajon aikana. Tarkastuspöytäkirjaa tulee säilyttää vähintään kaksi 

vuotta ja sen on oltava nostimen mukana tai sen välittömässä läheisyydessä. Takalaita-

nostin on sen toimintakunnon varmistamiseksi tarkastettava vuoden välein. Tarkastuk-
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sessa mahdolliset havaitut turvallisuuteen liittyvät viat tai puutteet tulee tarkastajan 

merkitä tarkastuspöytäkirjaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 6). 

 

6 Kuljettajan asiakirjojen esittely (produkti) 

 

Opinnäytetyöni pohjalta tein esitteen (liite 1), johon kokosin työssäni mainitut tavaralii-

kenteen kuljettajan asiakirjat, joita ovat ajokortti, rekisteröintitodistus, ammattipäte-

vyyskortti, kuljettajakortti, liikennelupa, ADR-kortti, rahtikirjat, kuljettajatodistus, ajo-

piirturin tarkastustodistus, nopeudenrajoittimen tarkastustodistus ja takalaitanostimen 

tarkastuspöytäkirja. Esitteessä on kuvat jokaisesta asiakirjasta, joihin on merkitty punai-

sin numeroin kunkin asiakirjan eri merkintäkohtia. 

 

Esitteen tarkoituksena on esitellä tavaraliikenteen kuljettajan asiakirjat. Tein esitteestä 

tarkoituksella hyvin yksinkertaisen ja helppolukuisen, koska uskon selkeän esitteen pal-

velevan parhaiten lukijaa. Esite antaa tarvittaessa tukea myös poliisiopiskelijoille, jotka 

ovat kiinnostuneita tavaraliikenteessä esiintyvistä asiakirjoista. Esitteeseen kuuluu kan-

si- ja takalehden lisäksi 15 sivua, joista jokaisella on esitelty yksi asiakirja kerrallaan. 

Esitteen toisen sivun tarkoitus on esitellä produkti lukijalle. 

 

7 Pohdinta 

 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyöprosessi 

 

Kokonaisuutena opinnäytetyöprosessi oli aivan uusi, koska minulla ei ole aikaisempaa 

kokemusta opinnäytetyön tekemisestä. Ennen opinnäytetyön aloittamista suoritin tutki-

mus-, kehittämis- ja innovointi -kurssin, joka antoi hyvän teoriapohjan ja valmiuden 

aloittaa opinnäytetyön tekemisen. Tämä toiminnallinen opinnäytetyöprosessi on vienyt 

jonkun verran enemmän aikaa mitä kuvittelin, mutta mielenkiinto on säilynyt loppuun 

saakka, koska aihe on entuudestaan tuttu ja ajankohtainen. 

 

Tiesin jo ennen tämän prosessin aloittamista, että tulen tekemään toiminnallisen opin-

näytetyön liittyen raskaaseen liikenteeseen. Toiminnallinen opinnäytetyö kiinnosti mi-

nua enemmän kuin kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen tutkimus, sillä halusin tehdä työ-

höni jonkin konkreettisen produktin, joka pystyisi tarvittaessa palvelemaan myös muita. 
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7.2 Produktin tekeminen ja arviointi 

 

Ensimmäiseksi lähdin pohtimaan sitä, minkä tyylisen produktin halusin tehdä opinnäy-

tetyöhöni. Alusta lähtien tarkoituksenani oli tuottaa jostakin aihealueesta selkeä ja help-

polukuinen esittely tai opas, jota myös muut voisivat hyödyntää omassa työssään. Opin-

näytetyön teoriaosuuden jälkeen päädyin lopulta tekemään selkeän esitteen, jossa esitte-

len (liite 1) erilaisia tavaraliikenteen kuljettajan asiakirjoja, joista kirjoitin tarkemmin 

aikaisemmin tässä opinnäytetyössäni. Produktissa esittelen jokaisen asiakirjan omalla 

sivullaan, johon liitin asiakirjasta kuvan ja punaisin numeroin merkittyjä kohtia. 

 

Ihan ensimmäiseksi tein produktina oppaan, jonka tarkoitus oli opastaa poliisia valvo-

maan tavaraliikenteen kuljettajalta vaadittavia asiakirjoja. Tehdessäni opasta, minulle 

tuli vastaan erilaisia ongelmia liittyen oppaan käytännöllisyyteen ja lainsäädäntöjen 

puutteellisuuteen itse oppaasta. Keskustelin ohjaajani Petri Tuomisen kanssa asiasta ja 

päädyin vaihtamaan oppaan esitteeseen. Tällä muutoksella sain mielestäni aikaiseksi 

palvelevan ja helppolukuisen esitteen, johon olen itse tyytyväinen. 

 

Mielestäni tämän opinnäytetyöprosessin lopputuloksena syntynyt produkti on onnistu-

nut. Produktin ensimmäisen version esitettyäni seminaarissa sain ohjaajaltani ja muilta 

kollegoiltani hyviä neuvoja ja kehitysohjeita, joista oli suuri apu produktin toteuttami-

sessa ja viimeistelyssä. Produktin asiasisällön oltua valmis viimeistelin ulkoasun näyt-

tämään selkeältä ja hyvältä.  

 

7.3 Lähdekritiikki 

 

Opinnäytetyön kirjoittajan täytyy löytää kirjallisuudesta ja esimerkiksi Internetistä luo-

tettavia lähteitä ja suhtautua niihin kriittisesti. Lähteitä valittaessa täytyy kiinnittää 

huomiota lähteen kirjoittajan tunnettavuuteen. Tunnettavuudella tarkoitetaan, onko kir-

joittajalla aikaisempia kirjoituksia vai onko kyseessä hänen ensimmäinen kirjoitus. 

Lähdettä tulee myös arvioida objektiivisuuden näkökulmasta, joka tarkoittaa sitä, että 

kirjoittaja on kirjoittanut tekstin yleisestä näkökulmasta (Hirsjärvi & Remes & Sajavaa-

ra 2014, 113– 114).  

 

Mielestäni opinnäytetyössä on hyvä käyttää mahdollisimman tuoreita ja alkuperäisiä 

lähteitä niiden paremman luotettavuuden ja ajankohtaisuuden takia. Nykyaikana tieto 

vanhentuu nopeasti. Esimerkiksi 10 vuotta sitten kirjoitetusta kirjasta saatava tieto voi 
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olla hyvinkin vanhentunutta aihepiiristä riippuen. Käytin tässä opinnäytetyössäni mah-

dollisimman tuoreita lähteitä ja kiinnitin erityisesti huomiota lähteiden kirjoittajaan. 

Suurin tietolähteeni opinnäytetyössäni oli SKAL Kustannus Oy:n kirjoittama ammatti-

pätevyysoppikirja tavaraliikenteestä. Pidän itse sitä luotettavana lähdemateriaalina, 

vaikka kyseessä on oppikirja, koska siinä olevat tiedot perustuvat voimassa oleviin la-

keihin, sitä käytetään opetusmateriaalina ja kirja on julkaistu vuonna 2014. Ennen opin-

näytetyön kirjoittamisen aloittamista, ongelmaksi muodostui lähteiden vähyys. Lopulta 

löysin mielestäni hyvin sekä kirjallisuuslähteitä että Internet-lähteitä, joita pystyin hyö-

dyntämään opinnäytetyössäni. 
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LIITTEET 

 

 
Liite 1. Esite tavaraliikenteessä käytettävistä kuljettajan asiakirjoista. 
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ESITE TAVARALIIKENTEESSÄ 
KÄYTETTÄVISTÄ KULJETTAJAN 
ASIAKIRJOISTA 
2017 

LIITE 1. Esite tavaraliikenteessä käytettävistä kuljettajan asiakirjoista. 
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Lukijalle 

 

Tämä esite on tarkoitettu poliisille ja erityisesti myös 

poliisiopiskelijoille. Esitteestä löydät selkeitä numeroi-

tuja kohtia tavaraliikenteen kuljettajien asiakirjoista. 

Esite pohjautuu tekemääni opinnäytetyöhön. 

 

Esitteeseen on liitetty mallikuvat erilaisista asiakirjois-

ta, joihin on merkitty punaisin numeroin erilaisia koh-

tia, jotka sinun on hyvä tietää ja ottaa huomioon 

katsoessasi asiakirjoja. Jokaisen mallikuvan yläpuo-

lelle on kirjoitettu kuvaus, mitä kukin numero tarkoit-

taa kyseisessä asiakirjassa. 

 

Toivottavasti tästä esitteestä on sinulle apua tavara-

liikenteen parissa. 

 

Terveisin, 

 

Timo Muikku 

Poliisiammattikorkeakoulu 
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Ajokortti 

1. Kuva 

2. Perustiedot 

3. Viimeinen voimassaolopäivä 

4. Ajokorttiluokat 

5. Henkilötunnus 

 

6. Esimerkki B96-merkintäkohdasta 

7. Esimerkki ammattipätevyyskoodi 95 -merkinnästä 

8. Erityisehdot, esimerkiksi silmälasien tarve 
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Rekisteröintitodistus (tekninen osa)  

1. Ajoneuvon omistaja, oikealla puolella ajoneuvon haltija 

2. Rekisteritunnus 

3. Ajoneuvoluokka 

4. Ajoneuvon merkki 

5. Ajoneuvon käyttöönottopäivä 

6. Ajoneuvo viimeksi katsastettu (päivämäärä) 

7. Seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli 

8. Ajoneuvon tieliikenteessä sallittu kokonaismassa 

9. Ajoneuvon tieliikenteessä sallitut akselimassat 
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Katsastustodistus 

1. Ajoneuvon tiedot  

2. Ajoneuvossa havaitut viat tai puutteet 

3. Katsastus hyväksytty/hylätty 

4. Seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli 

5. Päiväys ja katsastajan allekirjoitus 
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Ammattipätevyyskortti 

1. Kuva 

2. Perustiedot 

3. Viimeinen voimassaolopäivä 

4. Ammattipätevyyskortissa tarvittavat korttiluokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Kuljettajakortti 

1. Kuva 

2. Perustiedot 

3. Viimeinen voimassaolopäivä 
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Yhteisöluvan (liikennelupa) oikeaksi todistettu jäljennös 

1. Lupanumero, https://vallu.ahtp.fi (voit tarkastaa luvan voimassaoloajan) 

2. Luvanhaltija 

3. Viimeinen voimassaolopäivä 

4. ELY-keskuksen allekirjoitus ja leima 

 

                              Kuvan lähde: ELY-keskus Pasi Hautalahti 
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Kotimaan tavaraliikennelupa 

1. Lupatunnus, https://vallu.ahtp.fi (voit tarkastaa luvan voimassaoloajan) 

2. Luvanhaltija 

3. Liikenteestä vastaava henkilö 

4. Liikennealue 

5. Luvan viimeinen voimassaolopäivä 

6. ELY-keskuksen allekirjoitus ja leima 

 

                            Kuvan lähde: ELY-keskus Pasi Hautalahti 
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ADR-ajolupakortti 

1. Kuva 

2. Perustiedot 

3. Viimeinen voimassaolopäivä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Rahtikirja (jos kuljettajalla mukana ja haluaa näyttää poliisin pyyn-

nöstä. Ei näyttöpakkoa). 

1. Tavaran lähettäjä 

2. Tavaran vastaanottaja 

3. Kolliluku ja -laji (kollilla tarkoitetaan tavaran yksikkömäärää) 

4. Tavaran paino 
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Vaarallisten aineiden rahtikirja (oltava kuljettajalla aina mukana, jos 

kuormana vaarallista ainetta. Rahtikirja on näytettävä poliisin pyyn-
nöstä, tieliikennelaki 7:94 §). 

1. Tavaran lähettäjä 

2. Tavaran vastaanottaja 

3. Kollimäärä ja -laji (kollilla tarkoitetaan tavaran yksikkömäärää) 

4. Sisältömerkintä 

5. Vaarallisen aineen luokittelu 

6. Bruttokilot ja tilavuus 
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Kuljettajatodistus 

1. Kuljettajatodistuksen numero 

2. Kuljetusyritys (täytyy täsmätä kuljettajan ilmoittamaan työnantajaan) 

3. Kuljettajan perustiedot: jos kuljettaja on EU:n ulkopuolella asuva, kolman-

nen maan kansalainen ja työskentelee suomalaisessa yrityksessä, häneltä täy-

tyy löytyä kuljettajatodistus 

4. Viimeinen voimassaolopäivä 

5. ELY-keskuksen allekirjoitus ja leima 

 

                               Kuvan lähde: ELY-keskus Pasi Hautalahti 
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Ajopiirturin tarkastustodistus 

1. Ajopiirturin tiedot 

2. Ajopiirturin laitteen seuraava tarkastusaika 

3. Ajoneuvon perustiedot 

4. Tarkastajan tiedot 

5. Lupanumero 

6. Päiväys ja katsastajan allekirjoitus 
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Nopeudenrajoittimen tarkastustodistus (esimerkki) 

1. Ajoneuvon tiedot 

2. Nopeudenrajoittimen merkki ja malli 

3. Asetusnopeus on / ei ole vaatimusten mukainen 

4. Tarkastus suoritusprosessi 

5. Tarkastajan tiedot, päiväys, allekirjoitus ja leima 
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Takalaitanostimen tarkastuspöytäkirja 

1. Ajoneuvon tiedot 

2. Takalaitanostimen tiedot 

3. Mahdolliset korjattavat kohteet 

4. Täyttääkö takalaitanostin työturvallisuusmääräykset 

5. Tarkastuspäivämäärä, tarkastajan allekirjoitus ja leima 
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Teksti ja toteutus: Timo Muikku 

Kuvat: Timo Muikku / Pasi Hautalahti (ELY-keskus) 

Erityiskiitos Pasi Hautalahdelle kuvista 

 

Tekijänoikeudet pidätetään. 

Tämä opas on tehty opinnäytetyönä Poliisiammattikorkeakoululle. 

 


